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 ...80386 ל תיסוכ םימירמנ

 -ב *ךמוקמ חטבה

 ץראב לטניא לש רתויב לודגה עוריאה 2(

 (סקינורטסיא תרבח םע ףותישב) יש

 םיאשונב תואצרה 50 -כ ליבקמב הנובעות עוריאה תרגסמב
 םיביכרה םוחתב םירצומ ןווגמ הבו הכורעת גצותו ,םינוש
 .וז הכורעתל דחוימב ואבוהש םירצומ םקלחב ,תוכרעמהו
 ,תומייק תושדח תויוחתפתה לע ,םיפתתשמה לכל תיללכ הריקסב חתפי עוריאה
 םינוש תואצרה ירדחל םיפתתשמה וקלחתי ךשמהב .םיידיתע תוחתפתה ינוויכו
 :םיאשונב תואצרה ועמשיו
 ,םייאבצ םיביכר ומכ םיאשונ הנלולכת רשא תואצרה תרדס - םיביכר תיגולונכט
 .םיבשחמ ורקימ ,םירקב ורקימ ,םיילאירפירפ םיביכר ,ןורכז יביכר
 ,הלעפה תוכרעמ ,תרושקת ,םיצורע יאשונב תואצרה תרדס - תוכרעמ תיגולונכט
 .'וכו םיבשחמ תוכרעמ ,םיסיטרכ

 .בושחימה ימוחתב םיקסועה לכל תודעוימו תונוש תומרב תואצרהה
 .םינינועמל חלשת תואצרהה יאשונ לש האלמ המישר

 ,ראודב ונילא וריזחהלו ףרוצמה ספוטה תא אלמל םישקבתמ ףתתשהל םינינועמה
 .תוריכמה תקלחמל ,03-498080 'לט ביבא לתב לטניאל רשקתהל וא

 זאדמת תגזא -ב תוארתהל

 לבגומ םיפתתשמה רפסמ *

 סרוטקדנוקימס לטניא דובכל

 ,עדמ תוריתע תוישעתל הירקה ,םידיתע

 03-498080 ןופלט ,61430 ביבא לת 43202 .ד.ת

 .היבכמה רפכב ,1987 ילויב 16 ,15 -ב ךרעיש 1161. 2418 -ל םשרהל ןינועמ יננה
 .מי"לעמ + לקש 90 ריחמב הכורעתו תואצרה לש דחא םויל ם
 .מייעמ + לקש 130 ריחמב הכורעתו תואצרה לש םיימויל ם

 .םוי ותואל תואצרהה תרבוחו םירהצ תחורא ללוכ ריחמה
 ןופלט 0 ------------תבותכ-------------- םשה
 ןופלט לעפמה תבותכ = - לעפמה םש

 ןימזמה תמיתח
--0--------7]-₪7₪-- 

--------------- 

 םוסרפ -רומיל

 ב-1 418 --ל המשרה טפוט

 -  בשוח השעמ
 היצמרופניא דוביעל ילארשיה דוגיאה 8 וא+סתא1גדוסא ע005551א6 455001גדזסא סז ופחגפז ₪ ז"משת ןויס 6 1987 ונוי 6 3 ןוולג דייףרכ

 :םינינעה ןכות

 הנורינל תוחטבהב ודגב ןוירפ ילכ
 א115 לש
 רופאק לפוג

 תעמטהל זרזכ רוזיב תוינידמ
 בושחימה תיגולונכט
 ץיבומייח .צ ,ןורוב .א

 בשחמ תכימת :חוללו ריגל רבעמ
 תויעב ןורתפו הלועפ ףותישל
 תובישיב
 ,ורבוב .ג.ד ,רטסופ .ג ,קיפטס .מ
 ןמכוז .ל ,גנינל .ס ,ןהאק .ק

 תובשחוממ תוכרעמ תסדנה
 הנכות תסדנהו
 ילועבג .נ

 תוינגורטה בושחימ תוביבס

 ,ולסינס .י ,ןוסני'צה .נ ,ןיקטונ .ד
 ץרווש .מ

155% 28% 

 רנטייה הלואש :תישאר תכרוע
 ןהכה והולא :תכרעמ

 יננח לאכימ

 ןהב יבא
 איבל לואש
 ןומטמ רדה

 ןיבר רענילא :תכרוע

 ןמרפוק יתור :תכרעמה תריכזמ

 בָטוִמ בקעי :םגרתמ

 919 .ד.ת א"ליא :תכרעמה תבותכ
 52109 ןג תמר
 03-715770 ,03-715772 .לט היבכמה רפב

 םילשוריב א"ליא ידרשמ
 02-415032 ,02-420257 .לט

 אזי

9 

 תאו. א 9

 א"ת 55 ןמציו ,ןהכ רימא םוסרפ :תועדומ
 03-253192 .לט

 א"ת ,מ"עב "לקדח" סופד
 תורומש תוווכזה לכ

 רבלב םימסרפמה תוירחא לע תועדומה

13 

17 

11 
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 ודגב ןוירפ ילכ
 תוחטבהב
 115 לש הָנְוְריִנל

 תנמ לע םיינוציח םיצעוי רכוש התא םא
 קודבל ןמז ךל היהיש חטבה ,הכרדה קפסל
 לע דחוימ שגד תמיש ךות ,םהלש עקרה תא
 .הנורחאל ורבצש ןויסנ
 לש םנוירפ תא רתוי דוע רישעהל ךנוצרב םא
 הנכותה לש התוכיא תא רפשלו ךיתנכתמ
 דמל - הלודג הבוט םהל השע ,תקפומה
 .בטיה בותכל דציכ םתוא

 3% םירחא

4% 
 7% רועית

 דודיק תואיגש

 20% ןיקת אל עובוק

 זרזכ רוזיב תוינידמ

 תעמטהל

 בושחימה תיגולונכט

 תרדחהל תיתכרעמ הסיפת גיצמ רמאמה

 רוזיב תועצמאב ןוגראב בושחימה תיגולונכט

 -דומ השיגה .בושחימה יבאשמ לש רקובמ

 עוציב יבלשב אצמנה םזימ תועצמאב תמג

 תונכוסה לש תובשייתהה תקלחמב םיינושאר

 .תידוהיה

 :חוללו ריגל רבָעמ
 ףותישל בשחמ תכימת
 תויעב ןורתפו הלועפ
 תובישיב

 ה

 ץופנ םיבשחמב יטרפה שומישהש תורמל
 -רמב .תובישיב םתוא חונזל םיטונ ונא ,ידמל
 -ישי רדח הנבנ ,אשזסא תרבח לש רקחמה זכ
 תא רוקחל תנמ לע 60185 ארקנה ייוסינ תוב
 ךות ,תויעב ןורתפב בשחמה תכימת אשונ
 .םינפ לומ םינפ תובישיב ,הלועפ ףותיש
 םתיינב ךרד תנבה איה ךוראה חווטל הרטמה
 תובישיה תא וכפהי רשא בשחמ ילכ לש
 .רתוי תוליעיל

 בושחימ תוביבס

 תוינגורטה

 תאירק ]

 הרה 7
 הרורעצדרפל האירק

2% 

 1 , הרוח 4 חאירק 6
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 יה ליחתמ ישיא| בושחימב דיתעה

 2/מבי תישיא תכרעמ
 דיתעה תחפשמ איה
 .םיישיא םיבשחמ לש
 .םויה ליחתמה דיתע

 דיתעה ןורקע
 לולסמב ןושארה דעצה ,2/מבי תישיאה תכרעמה
 .תינשדח הרוטקטיכראב היונב ,חווט ךוהא לוריג
 דיתעה ןורקע תא החיטבמ וז הרוטקטיכרא
 םימושיב שומישו חותיפ תודיחא :בושחימב
 .מבי לש םירצומה וק ךרוא לכל
 התעמ .ןמז ךרואל ךתעקשה תא חיטבמ הז ןורקע
 תונהל ולכוי ,םילודגכ םינטק םינוגראו םיקסע
 שושחל ילב רתויב תמדקתמ היגולונכטמ
 .םייתרחמ וא רחמ התונשייתהל

 רתוי ריהמ דיתעה
 םיטרדנטס תעבוק השדחה תישיאה תכרעמה
 .םינותנ ןוסחא תלוכיבו דוביע תוריהמב םישרח
 רתויו 3.5 יפ םיריהמ השדחה החפשמה ימגד
 .מבי לש םיחכונה םיישיאה םיבשחמהמ
 לש םיתב ןוילימ 16 ,הינשב תודוקפ ןוילימ 4
 םיטילקתב םיתב ןוילימ /2307ו יזכרמ ןורכז
 החפשמב לודגה םגדה תא. םישוע ,םיחישק

 .םלועב םיקזחה םיישיאה םיבשחמה רחא

 ךחצקשה לע הרימשל םירזע

 רבעה תא חיטבמה דיתע
 ללכושמ ךשמה הווהמ 2/מבי תישיאה תכרעמה
 .מבי לש ישיאה בשחמה לש
 ,הנכותבו דויצב םויה דע תעקשהש המ לכ ,ךכ
 החפשמה םע דחי שומיש וב תושעל לכות
 .השדחה
 +1[91\] ן-זפטהב] 3 5ווח/2 וא ג 1141600078 0[ 1ה+ 111\[ (-טזקטזב(וטח-
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 תכרעמבש הרבועהו ,םיברה םישודיחה תורמל
 לדוגב םינוטילקתב םישמתשמ 2/מבי תישיאה
 תרזעב ,לכות ,ישיאה בשחמבש הלאמ הנוש
 שמתשהל ךישמהל ,החתיפ מביש םיעצמא
 תושדח תודיחי ליעפהל ,ךלצא תמייקה הנכותב
 ןיב ערימ ריבעהל ןכו תומייק תודיחי רצב
 .םיגוסה ינשמ םיבשחמ

 תכרעמב םיבלושמ םימאתמו םיסיטרכ

 ןוכסח :חתפמה תלימ
 ,תכרעמה לש תמדקתמה היגולונכטל תודוה
 תונוש תויוליעפל םישורדה םירזבאהמ רכינ קלח
 קלחכ 2/מבי תישיאה תכרעמה ךותב ןקתומ רבכ
 דרפנב םתוא שוכרל ךרוצ ןיאו ,הנממ ינקת
 תספדמל ,תרושקתל םירזיבאו םיסיטרכ .רבעבכ
 בשחמ לכ לש "םאה חול" לע םייונב םיגצמלו
 לודיג ךרוצל ,םירחא םיסיטרכל םוקמ רתונ דועו
 .דיתעב
 םה ,2/מבי תישיאה תכרעמה לש םימגדה לכ
 םיישיאה םיבשחמהמ הברהב הלודג המצוע ילעב
 החפשמב .םידמימב םינטק ךא - םימייקה
 םימגד השימחו םיינחלוש םימגד השולש
 תרלקמהו גצמה .הפצרה לע דומעל ומאתוהש
 .ןחלושה לע עונצ םוקמ םיספות

 השדח הרוטקטיכרא
 ליבקמב'תומישמ רפסמ עוציב תרשפאמה

 לודיג תויורשפא (-- ן ישיאה בושחימה םוחתב םידקת אלל המצוע החפשמה יבשחמל קינעמ הז הנבמ ,ליבקמב תומישמ רפסמ צוציב תרשפאמה אוסמס סמהאאש גחסהודפ01ש85 מבי לש םילודגו םיינוניב םיבשחמל תינייפואה ,ח - הרוטקטיכראב היונב 2/מבי תישיאה תכרעמה תושידח היגולונכטו הרוטקטיכרא
 | 1 בח ו

 לש השידח היגולונכטב םייונב תכרעמה ימגד לכ
 ובלוש ףא םהמ קלחבו ,היצרגטניאו רועזימ
 .מבי לש קנעה יבשחמבש הלאל םיהז םיביכר
 סחיב יטמרד רופיש ורשפיא הלא םישוריח
 תחיתפו 2/מבי תישיאה תכרעמה לש עוציב/תולע
 חתפל םינינועמה ינפב תובר תושדח תויורשפא
 תושרודה תודובעב קוסעל ,םישדח םימושי
 תותשרב םיבשחמ בלשל ,םיבר בשחמ יבאשמ
 .דועו תרושקת

 מב

 2/מביל תוליבומ םיכרדה לכ :תוחיתפ

 דיתעבו הווהב תיתילכת בר תרושקת
 תוחיתפ :תוחיתפה אוה דיתעב בושח םרוג
 .םינוש םיגוסמ תרושקתלו םייגולונכט םישודיחל

 רבוד ךילירפ יקסבשרו

 00% ו 4 ל 110916 1

 תויורשפא 262,144 :םיעבצ רחבמ

 בטיה הארנ דיתעה
 רתוי הכרה , בוט הארנ ישיא בושחימב ריתעה
 תונומת לבקת םישדחה םיגצמה יבג לע .רבעהמ
 תונומתל המוד תוכיאב ,םירורבו םידח םילילמתו
 גיצהל ןתינש םיעבצה ןווגמ .םיספדומ םיפדו
 262,144 ךותמ 256-ל עיגמו רתוי בחר תינמז-וב
 ! תויורשפא
 וספדוישכ רתוי בוט ואריי םיספדומה םיכמסמה םג
 תושדחה תוכיאה תוספדמ עבראמ תחאב
 .השדחה תכרעמל תופרטצמה

 הדגבא-יב%
 *ת דע 'א-מ תירבע

 דימת ומכ תירבע
 הכימת השדחה תכרעמה רובע החתיפ מבי
 תירבעה הכימתה תא תמאותה ,תירבעב הפיקמ
 תרשפאמו מבי לש םיישיאה םיבשחמב
 תיברימ הדימב תונהל לארשיב םישמתשמל
 תכרעמה לש היתונוכתמ םיעבונה תונורתיהמ
 .השדחה

 .םויה רבכ דיתעה תא לחתה
 מבי לש םישרומה םיקוושמה דחא לא סנכה
 .2/מבי תישיאה תכרעמה תא תוארל שקבו

 מבי לש םישרומה םיקוושמה לע םיטרפל
 .03-618500 'לט

 םיבשחמל רשקתת 2/מבי תישיאה תכרעמה

 ,םימייק םיישיא םיבשחמל ,רתוי םילודג םייזכרמ
 עדימ תורוקמ םע םגו מבי לש ךיתעה יבשחמ םע
 .םירחא

 תוכרעמ הלא .רדוב םושייל תודיחי קר הלא ןיא
 ,וז םע וז ןרבחל ןתינש ,תופיקמ תוישיא
 ןתרזעב 8 םיבר םיכרצל ןהב שמתשהל
 ,תובר תומישמ תינמז"וב



 ילוניטפוא ןורתפ דוע הגיצמ סקינורביפ
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 םירבח םיבשחמה לכו
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 פטה
 ףוסמ לכ .לכה םע םירבדמ לכה ,ופחסאוס5 ואד סח הז פס .הא- והא םע
 - רוציקב .םהיניב םירבדמ םינוש םיבשחמ יגוסו ,םינוש םיבשחמ םע רבדמ
 .תמלשומ תרושקת
 תרושקתה לוקוטורפו (!6שס 802.3) =ד=חאשד סיסב לע היונב =ואא תכרעמ
 תודסומ י"ע בייחמ ןקתכ ץמואש תרושקתה לוקוטורפ וניה דסק/ופ .דסק/ןק
 .ולוכ םלועבו ב"הראב היישעתו הימדקא ,אבצ
 .סקינורביפב וילע לאש .ילמיטפוא ןורתפ דוע- ו! הא .םדהשחאםד -ה תשר לא םילודג פאו יבשחמ לש ריהמ רושיקו האלמ תיטפואביס תשר - ומכ םיידוחיי תונורתפ =וו בא תכרעמ תרשפאמ ,םייטרדנטסה תונורתפל טרפ

 הסאההא 5

 ( 8 לש .69992 ,'ג ביבא תר ,27 ךיאמיחא 'חר תיטפואביס תרושקת

 ילוןיטפדאה ןרתפוו

)2008[ 3 | 

 .רתוי

 .ןובותהו

 .תינכתה ייח רוזחמ לש

 לש השדחה הָרטנַמה אוה תנכתמה ןוירפ
 לש שדוקה תולכיהב תרהדהמה א(18-ה
 -ה ילהנמ ,תורחא םילימב .הקירמא יבחרמ
 תשרדנה הרמוחה תויזחתמ םידרוי 5
 םינופ ,הקוזחתב רוגיפה תא םיצצקמ ,םהל
 יל ונת וא ןוירפ יל ונת" :םימלקדמו קנומראל
 "!סורקימ-הגמ
 לש םקוליסב זכרתמ ולא םילהנמ לש םמולח
 (5?) םינותנה דוביע תישעת .םיתנכתמה
 םיטסילגנוואה יפל הינועש תא ןוובל הלוכי
 לש הבחורלו הכרואל םירהודה םימלוהה
 -יפנכב םיאשונה םירנימס םיריבעמו הנידמה
 -כתמה - תלוטנ - הרבחה תרושב תא םה
 ,הנמשגתת אל ולא תוחטבה םא םלוא .םיתנ
 רתוי םיירופל םיתנכתמה תא ךופהל שי יזא
 יללוחמ תועצמאב רתוי ריהמ דוק תביתכ י"ע
 הדובע תונחתו יעיבר רוד תופש ,דוק
 .(שסזאטטח663) תויביטרגטניא

 תותוא םיעיגמ ןיידע ,המזגהה לכ תורמל
 םיקיפמ םניא םיתנכתמה .הישעתהמ הקוצמ
 -מוע םיטעמ םיטקייורפ קר ,תיתוכיא הנכות
 הצקה ישמתשמ ,םהלש םינמזה תוחולב םיד
 -יבמ א[15-ה ילהנמ תיברמו םירשואמ םניא
 בורק - הרהנמה הצקבש רואב הקיקשב םיט
 .םלומ האבה תבכרה לש הרוא והזש יאדול

 ןוירפה םוקימ

 ריואב ואשינש תונורתפה 70-ה תונש תיצחמב
 וללכ תנכתמה ןוירפ לש הדירטמה היעבל

 ,1986 רבמצדב ו ,00א/ק0758ו/082 ךותמ
 ."םיבשחמו םישנא" תכרעמ תובידאב

 0 תסדנה

 188 לש הָנָוְרִנל תוחטבהב ודגב ןוורפ ולב
 וכוה (ילוהינ עדימל תוכרעמ) א118-ה ילהנמ <

 םיריהמ םיתנכתמ תלבקל החטבהה חכונ םירוונסב

 טרפמה יבלש ךלהמב םיעיפומ םימגפה תיברמ <

 םימדקומה םיבלשב תולקת תעינמו יוליג :םישורד <

 לש בכרהב םיתווצ ,תינבומ היגולודותמ
 טלפו ךילהת ,טלק) 11120 ,םיריכב םיתנכתמ
 1וטזפזסתושה] 1חקטו. ?זסטט (כטוקטו ,םייגרדמ
 1[טא םה תוביתה ישארש םינעוט םירחא -
 הטמל הלעמלמ ןוכית ,(18א1 טופ ץסט סח
 -דנס) ךירכ תוקידבו הלעמל הטמלמ חותיפו
 .(ץיו

 רופיש תגשהב ולשכנ וללה םילכה לכ רשאכ
 האבה החטבהה חתיה ,ןוירפב ןויצל יואר
 -כתמה תלוטנ הרבחה לש התריציב הרושק
 -יטבה רשא םיפיטמב הפצוה הישעתה .םיתנ
 .תנכתמה לש ותוקלתסה יובינ י"ע העושי וח
 םיילוק-רוא םיעפומ םימוד המכ דע םיהדמ
 -יעפמ ילוטנ םיבשחמ ירדח לע תונויזחל ולא
 תוכרעמ לש ןהיחתפמ י"ע וחטבוה רשא םיל
 היה ומלעתה םיקפס םתואש הממ .הלעפהה
 וליבוי לע-יבשחמל ולא הלעפה תוכרעמש
 - זפב אלוסי אל ורכשש קסעומ לש ותריציל
 םיליעפמה רפסמש דועב ,תוכרעמה תנכתמ
 הז .טעמב ךא דרי 2? ןקתה תצרהל שרדנה
 תוכרעמ יתנכתמ המכ" הדיחה תא ריכזמ
 וז ,דחא ףא) "?הפורש הרונ ףילחהל םישורד
 .(הרמוח תיעב
 -יברה רודה תופש תא ונל ואיבה 80-ה תונש
 .(?ישימחה רודה תופשב רבכ ונא ילוא) יע
 קר אל וחיטבה יעיברה רודה תופש יקפס
 תררחושמ םג אלא םיתנכתמ תלוטנ הרבח
 .ביהלמ הזחמ הזיא .םיחתנממ
 לש םידודגל קקזינש וחיטבה ולא תונויזח
 רתויב םיקזח ס'ורקימ ;םיבשחמ-ורקימ
 .םיריבס הבוגת ינמז גישהל תנמ לע וצלמוה
 הָמִל .םיצוחנ ויה םייתודידי םישמתשמ םג
 -תפ םישמתשמ ויה םיקפסה ּולחיי תמאבש

 םייתורידי םישמתשמ םשב םג םיעודיה ,םיי
 םיעבצ-ללשב הקיפרג תוליבח .תכרעמל
 ךשומל וכפוהל תנמ לע טירפתל וסנכוה
 .רתוי
 .התע הז לחה ןנכתמה תולקת ןדיע
 םהיתופשש ונעט יעיברה רודה תופש יקפס
 הלאשה .םידלי קחשמכ תויונבו דומילל תולק
 ךכ-לכ שי ,ןכ םא .עודמ ,איה ןאכ הרורבה
 ידכ םימי העברא םיכשמנה םירנימס הברה
 ?לוכיבכ תוטושפה ,ולא תופש דמלל
 םיבר םישמתשמ וניבה רתויב רצק ןמז ךות
 -ומה ןוירפהמ תלעות קיפהל רשאמ רתויש
 .טלחומ והובו והותל םידע םצעב םה ,חטב

 היגולונכטב והובו והות
 השדחה

 אוה לכ יפב אשינה רתויב רחואמה ןורתפה

 תוחטבהה | .(טזאפטתשה) "הדובע-תנחת"

 םילילמת דוביע ,הינשמ םירצק הבוגת ינמזל
 יקדובו םיתנכתמה לש םהיתועבצא תוצקב
 תוינמזה תויצפואהמ המכ קר ויה ריבחת
 .תנכתמל םירלוד יפלא המכ רובע
 איה א-ה לש השדחה הרטנמ"ינימה
 ."תנכתמ לכ לש ונחלוש לע הדובע-תנחת"
 תויזחתה לכל לעמ הלעי ןוירפהש ונל רמאנ
 ,תקתנמ ,הליעפמ הדובעה-תנחתש םושמ
 -חת תקדובו םיצורע תגתממ ,תקרופ ,תנעוט
 .ריב
 -יעפ םילבלבמ ונא תובורק הכ םיתיעל עודמ
 תיגולונכט לש חדבמה קלחה ?ןוירפ םע תול
 ןיידע תובייח תוינכתהש אוה הדובעה תנחת
 הבוגתה ןמז רשאכ ,לע-בשחמב קדביהל
 תאז) תוקד 30-מ תורידנ םיתיעל ךא לפונ
 .(לעופ 1507הש החנהב
 ןיידע םיכירצ הדובעה-תנחת ינרציש זיגרמ
 -תמה ןוירפ לש תיתימאה היעבה יהמ ןיבהל
 םיעייטמה םילכ ולא םיקפס ועיצי יתמ .תנכ
 ,ךומנה ןוירפה לש ויתויעב תא רותפל תמאב
 ותמסיס רשא ריהמ דבעמ דוע ונל קפסל אלו
 יכ איה ושארל הליהת ירז תרישקל הדיחיה
 ?םיבורמ תונולח "השוע" אוה
 -יהש היווח יל הריכזמ וזה תוידרוסבאה לכ
 תונבל העצה יל שיגהש הינב ןלבק םע יל הת
 :ינכפהמ רצוממ דואמ שגרנ היה אוה .תיב
 .לגורקימ (ןימק) חא
 .יתלאש "?לגורקימ חאל קוקז ינא עודמ"
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 לכות" .הנע אוה בחר ךויחבו תוחרוז םיניעב

 יתנמזה ."תוקד 15 ךות םלש עגור ברע לבקל

 .םיינש

 היעבה תרדגה

 -יש ךות רדגומ תויהל לוכי תנכתמה ןוירפ
 :םיאבה םינוירטירקב שומ
 תויצקנופה רפסמל רשי סחיב אצמנ ןוירפה *
 .ןמז תדיחיל תוקפוסמה תוניקתה
 םימגפה רפסמל ךופה סחיב אצמנ ןוירפה <

 ,דודיק ,ןוכית ךלהמב םיתנכתמה וסינכהש
 .תינכתה תקידבו יופינ
 םימגפה רפסמל רשי סחיב אצמנ ןוירפה *
 תקידבו יופינ ,דודיק ,ןוכית ךלהמב ולגתהש

 .תינכתה
 רוקמה דוק זוחאל רשי סחיב אצמנ ןוירפה <
 .הטויטמ בתכנ אלש
 "פאמש איה תנכתמ ןוירפב תיסיסבה היעבה
 הילכו םיתנכתמה תלוטנ הרבחה לש היניי

 -טיא לש םיחנומב ןוירפה תיעב תא םירידגמ

 תקידבב ,דוקה חותיפב ,הבוגתה ןמזב תוי

 תינכתה (היצליפמוק) רודיהב ,ריבחתה

 יתימאה דיחיה לושכמה ,םלוא .תוקידבבו

 -ידבב תוריהמ רסוח אוה תנכתמה ןוירפ לש

 חותיפל תינייפואה השיגה הנותנשכ .הק
 קר םינושארה םיבלשה ינש תצאה ,תינכת
 לש רוצייל הרבעה לש היעבה תא דקמת
 -שוכ הרוצב וקדבנו וננכות ,ורדגוהש תוינכת
 .ךופה ןוירפ לש הרקמ - תל
 וניא תוקידבל שדקומה ןמז לש זרפומה סחיה
 רוצייל תרבעומה הנכותה תיברמש דיעמ
 -ידב ןמז לש תרכינ תומכ .בטיה הקדבנ ןכא
 יוליגל תשדקומ תילנויצנבנוק תינכת לש הק
 עונמל היה ןתינ רשא תויוזח תואיגש ןוקיתו
 ,םלש אלו ןיקת אל טרפממ תומרגנה ,תולקב
 לכ .ריהז אל דודיקמו הכומנ תוכיאב ןוכיתמ
 -וט תוקינכטב םייקה רסוחל םיפרטצמ ולא
 .םימיאתמ הקידב ינותנ חותיפל תוב
 וניא ךומנ ןוירפש םיחיכומ ןויסנהו רקחמה
 תקידב ,דוקה תביתכב תויטיא לש האצות
 הישעתה ינותנ .תוינכתה רודיה וא ריבחתה
 14%-18% קר הווהמ דודיקהש םיארמ
 הווהמ הקידבהש דועב ,תונכיתה ץמאממ
 7"25%ל יארחא דודיקה ,ךכל ףסונ .40% דע
 ,(1 םישרת האר) תינכתב םימגפהמ דבלב
 ידעצ ךלהמב וסנכוה םימגפה בור רשאכ
 תבתונמ עודמ ,ןכ םא .ןוכיתהו טרפמה
 דודיק תצאה רבעל תונתחדקב תוליעפה
 - תירשפא ןוירפה תלדגה ,רורב ?םיתנכתמה
 בותכל תנכתמה לש ותלוכי רופיש י"ע אל
 -הונו תוטיש תריצי י"ע אלא רתוי ריהמ דוק
 ךלהמב םימגפה לש םייוליגו םתעינמל םיל
 .תינכתה ייח רוזחמ לש םימדקומה םיבלשה
 םימגפה לש םייוליג-יא תא הריתמה השיג לכ
 ןוירפל םורתת יהשלכ ןמז תדיחי ךרואל
 יוליג אלל ןנתסמה םגפ לכ ,השעמל .ךומנ
 ליחתמ דחא חותיפ בלשמ רתוי ךשמב
 השק ךפוהו תינכתה לש ןייפאמכ תוזחתהב
 .יוליגל רתויב
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 תונכיתב םומ
 גפה ל

 ךלהמב אל םוצ ₪ םהיתורוקמ :1 םשרת
 צ = 75% - םימגפה תיברמ

 .חותינהו ןוביתה יבלש ךלהמב

 2% ןוכית תואיגש

 200% ןיקת אל עובוק

 אלא הנכותה חותיפ לש דודיקה יבלש

 3% םירחא

 7% דועית

 25% דודוק תואיגש

 תינכתה טרפמ

 םיילנויצנבנוק ןוירפ ילכב תירקיעה היעבה

 רתויב רחואמ בלשב קחשמב םיצבושמ םהש

 ךלהמב ללכ-ךרדב ,תינכתה ייח רוזחמ לש

 ,יוגש תינכתה טרפמ םא ,לעופב .דודיקה ןמז

 יעיבר רוד תפש וא הדובעה תנחת הלובי

 ,םינוכנ אל תונורתפ לש ריהמ םושייב לקהל

 הרדגהל יעיבר רוד תופשב שומישש ףא לע
 טלחהב לוכי םישמתשמה יכרצ לש תומיאלו
 .עייסל

 םיבלשה תא ,ללכ ךרדב ,ללוכ תינכת חותיפ
 .דועיתו הקידב ,דודיק ,ןוכית יטרפמ :םיאבה
 טרפ תנכתמה ןוירפ תויגולודותמ לכ השעמל
 -פממ תומלעתמ (קזסוסוץְוחַפ) סופיטה באל
 רוזחמב רתויב בושחה בלשה ,תינכתה טר
 הרבועה ףא לע שחרתמ רבדה .תינכתה ייח
 תא גישהל ןתינ וב דיחיה אוה הז בלשש
 -גודל .רתויב הנטקה העקשהב ןוירפה ברימ

 ונישה ללכמ 82%%87-ש הארה רקחמ
 תואיגש לש האצות - העינמל םינתונ ויה

 םוטרפמ
 16% םילפרועמ

 6% הספדה תואיגש

 תווצקנופב םווונוש

 18% תונכתה

 םיטרפמב םויונושה לש םהותורוקמ :2 םישרת

 לחה תונכיתהש רחאל תינכתה יטרפמב ועצובש םיי

 וננכותש תווצקנופ
 12% תויוגש תוינכתל

 לש יראה קלחו הנבּומה תונכיתה לכ ,המ
 בלש לע השעמל םיגלדמ ןוירפה ינייפאמ
 .תינכתה טרפמ
 רקחמ רופאק תרבח הלהינ םינש שולש ינפל
 טרפממ ועבנ םימגפ יגוס וליא תולגל ידכ
 וב עגרהמ תוינכת יטרפמ 68 ורקח .יוקל
 רחאל םישדוח 12 דעו םיתנכתמל ורסמנ
 "דוח 18-מ רתוי) רוצייל ורבעוה תוינכתהש
 ךלהמב תוינכתב ועצובש םייונישה לכ .(םיש
 .ומשרנ הזה ןמזה
 םיינישה .וצבוק רקחמה תפוקת ףוסב
 תואצותה .(2 םישרת האר) תוירוגטקל
 ועצובש םייונישהמ 82%-ש ךכ לע תועיבצמ
 עונמל היה ןתינש תואיגש לש האצות ויה
 תביתכ תוטיש רופיש .טרפמה תביתכ ךלהמב
 "ונישה רפסמ תא קפס אלל תיחפי םיטרפמה
 לש טס 1 הלבטב .ולא תוינכתב ושרדייש םיי
 תנמ לע שמתשהל ןתינ םהב ןוכית יבצמ
 חותיפ ךילהת לש ותומלשו ותוכיא תא רפשל
 .טרפמה
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 תואיגש

 26% םיטרפמב

 תוטמשה

 22% םיטרפמב

 2 (82%) העונמ-תורב תואיגש

 ?ךיטרפמ םיפיקמ המכ דע :רקחמ :1 הלבט

 תובוגתה תיברמ ,ורקסנש תורבחה תיברמ רובע .ךלש יחכונה טקייורפל םישי אוהש יפכ הטמל טירפ לכ רובע ןוכנה רפסמה ביבס לוגיע ןמס

 2וא וויה

 (תויובח) תוטמשהו תואיגש םיללוכ תינכתה יטרפמ

 תוישיא תופדעה לע תוססובמ ןוכיתה תוטלחה

 ימשר-יתלב וניה תינכתה ןוכית ךילהת

 תינכתה ןוכית םלשוהש ינפל דדקל םיליחתמ םיתנכתמ

 הניקת יתלב הרוצב םירדגומה הנכות ידעי

 םיבולע םיטרפממ האצותכ תועיפומה תואיגש ןוקיתל ידמ בר ןמז םישידקמ םיתנכתמ

 תוינכתה לש הבולע תוכיאל םימרות המיאתמ יתלבו תפפור הרוצב םיפכנה םינקת

 םושייה רחאל תולגתמ תואיגשו תוטמשה ידמ רתוי

 הלהנהה דצמ תיתוכיא הנכותל המיאתמ יתלב תוביוחמ

 םייפוסה םישמתשמה י"ע תיתוכיא הנכותל המיאתמ יתלב תוביוחמ

 רפסמ תכרעהב וטנויסנמו ליעל תואצותהמ
 "סמל עיגהל לכונ ,תוינכת יטרפמ לש לודג
 חותיפ ילהונ לש םתוכיאל סחיב תואבה תונק
 :תינכתה יטרפמ
 .אלמ טרפמ תורסח תוינכתה תיברמ <
 םישרוד היוקל הרוצב םיבותכה םיטרפמ <
 ךלהמב תינכתה לש עבק חרואב רזוח ןוקית
 .חותיפה
 םשייל תובורק םיתיעל םיסנמ םיתנכתמ =
 .היעבה לש האלמ הנומת לבקל ילב ןורתפ
 תולגתמ ידמ תובר תויועטו תוטמשה <
 .רוצייל ורבעוה תוינכתהש רחאל
 תביתכ ךילהת גיצמ ,ולא תויעבל ףסונ
 .תוערגמ המכ תוינכת לש ינייפואה םיטרפמה
 -פמל תחתופמה עדימה תמירזו טוריפה תמר
 הרוצב הנוש טקייורפ ותואב תינכת טר
 תמר השעמל .רבחמל רבחממ תיתועמשמ
 הנוש תויהל הלולע עדימה תמירזו טוריפה
 ותוא י"ע ובתכנש םינוש תוינכת יטרפמב
 -יבק ירה ,ןימז וניא םיוסמ רבחמ םא .רבחמ
 -רמב ,ותדובע תומדקתה וא וטרפמ בצמ תע
 .תירשפא-יתלב םירקמה תיב
 וז היעבב קבאיהל א15-ה ילהנמ לע הבוח
 תביתכ ךילהת רופישל הרורב תינכת חתפלו
 :םיאבה םידעצה םיצלמומ .םיטרפמה

 תוכיאב םיטרפמ לש םחותיפל תכרעמ םקה
 ךות ,בטיה םינגרואמו בטיה םיבותכ ,ההובג
 בתוכל עייסמה ןנקותמ ראתימב שומיש
 .םיטושפ םילושכממ ענמיהל םיטרפמה

 -פמה תא םירצויה םיטירפ לש ינקת טס ןלהל
 :תינייפוא תינכת לש טר

 תינכתה תקיטסיגול
 .גוס ,םש ,(1כ) תינכתה רפסמ <
 .תויוליעפ ריצקת <
 .טקייורפ/תכרעמה םש <

 -יצקת ףיעס רפסמ/ הדובע תנמזה רפסמ =<
 .יב

 .שמתשמה גיצנ / טקייורפה ליבומ =
 .טרפמה רבחמ

 .הריסמל ז"ולו כ" תופידע =

 ילועפת עדימ
 .הצירה תורידת <
 תינכת ,תמדוק תינכת :הלועפה תביבס *

 -וגת ןמז ,תרזוח הסינכל תושירד ,האבה
 תכרעמ ,דבעמ"םדקו הפש ,דויצ ,יוזח הב
 .ןוחטבו ןוסחא תולבגמ ,הלעפה
 .םינותנ יחפנ
 .תינכתהמ םירסמ
 .תטפדמ/ףוסמהמ םירסמה תמישר
 .יוביג / שדחמ לוחתיא / המקה ילהונ

 תינכתה תקיגול
 .1/0 םישרתו םינותנ תמירז
 .םינותנ סיסב עדימ
 .תוארקנ תורגש / םילולכמו תוינכת
 .תרושקת ינותנ
 .תידוקפת תוביצי חותינ
 .םיעצומ םילהונ
 .הרקבו תרוקיב תושירד
 .תורחא תוכרעמו תוינכת לע העפשה
 .""ל דציכ" תוארוה
 .4]א-:חזסטקמ תינכת

 .תוקידב תינכת
 .םיטרפמ רושיא
 .טרפמב םייונישה םושיר
 .תורעה / תבותכת

 טקייורפה ליבומ רפות ,ןותנ טקייורפ לכב
 תמישר תא םיתנכתמהו םיחתנמה םע דחי

 םיידוחיה םיכרצל המיאתהל תנמ לע באה
 המישרש עגרבש ןייצל בושח .טקייורפה לש
 תינכת לכ לש םיטרפמה םיבייח ,הרגסנ וז

 תוקוחר םיתיעל תופוכת םיתיעל

1 2 5 4 5 

1 2 5 4 5 

1 2 5 4 5 

1 2 5 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 5 4 5 

1 2 5 4 5 

1 2 5 4 5 

1 2 5 4 5 

1 2 3 4 5 

 לש םיידוחיה םיטירפה תא ליכהל טקייורפב
 .וז המישר
 ,תידוחי תינכתל שרדנ וניא םייוסמ טירפ םא
 א/4 .תוביתה ישאר תא רבחמה סינכמ
 תכמתנ באה יטירפ תמישר .(הסז 8קק1ו6]680)

 טוריפב טירפ לכ ריבסמה הוולמ טסקטב
 .אלמ

 םיטרפמ | תביתכ |ךילהתב | שמתשה
 יבתוכל תובר עייסי רבדה ,יביטקארטניא
 .טרפמה
 םתביתכ ךילהת תא רתוי דוע לקהל תנמ לע
 -יתכ תינכת ונחתיפ ,םיטרפמ לש םתקוזחתו
 תנייפואמה תיביטקארטניא םיטרפמ תב
 יפל באה יטירפ תמישר תא רופתל תלוכיב
 -וצב תוינכת יטרפמ חתפל ןכ-ומכו םיכרצה
 תינכתה ,ןכ-לע-רתי .תיביטקארטניא הר
 לש םירבסה םיליכמה 16/0 יכסמב תדיוצמ
 .באה תמישרב םיטירפהמ דחא לכ
 -כת יטרפמ חותיפל וז השיגש הרומ וננויסנ
 תויעב לש ןנורתפ רבעל קחרה הליבומ תוינ
 םיקפומה םיטרפמה .םדוק ורכזנש חתפמה
 טס םיקפסמו הקוזחתל רתוי םילקו םימלשומ
 תוינכתה לכ רובע דועית לש ןנקותמ
 .טקייורפב תוצבושמה

 תינכתה יטרפמ תא תונדפקב רוקסו חתנ
 ברע .תינכתה דודיקו ןוכית תלחתה ינפל
 םרושיא תא לבקו הז ךילהתב םישמתשמ
 .טרפמל
 ןבא איה טרפמל םישמתשמה לש םתודגנתה
 הברה ךכ"לכש םיהדמ .או18-ה לש ףגנה
 תינכת דדקל ףאו ןנכתל וליחתה םיתנכתמ
 וא רקסמ ךרוצל םישמתשמל התוארהל ילב
 ליחתהל תנכתמל רוסא .םיטרפמה רושיא
 רושיא תא לבקל ילב תינכת לש הנונכית
 .טרפמל שמתשמה
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 תסנכה רוסיא בייחמ וניא שמתשמה רושיא

 דמתשמהש רבדה תועמשמ .דיתעב םייוניש
 .םתוא וניבהו םיטרפמה תא וארק טושפ םיש
 המלש הרוצב םירידגמ םיטרפמה ,ךכל ףסונ
 ,ונבוהש יפב היעבה וא ךרוצה תא הרורבו
 "יא םינתונ םישמתשמה ,ףוסבל .וישכעל ןוכנ
 -ודיקו הנונכית רבעל םדקתהל תנכתמל רוש
 .תינכתה לש הד

 טרפמ לכש םישרוד ונא םיצעויב ונתדובעב
 ןה ךיראתו די תמיתחב רשואיו רקסיי תינכת
 י"ע ןהו שמתשמה לש טקייורפה ליבומ י"ע
 םיאצומה ולאל .א118 םעטמ טקייורפה ליבומ
 רקסמש בל ומיש אנא ,וז השיגב םילושכמ
 "סדנה םיטוטרשב םישרדנ תומוד תומיתחו
 רקסמל תודגנתה .םיטרפמו םימישרת ,םיי
 לע םידיעמ תוינכת יטרפמ לש ולא רושיאו
 .תוינעוצקמ רסוח
 -רפמ תינבל בטיה תנגרואמ השיג וננויסנ יפל
 םימגפ יוליגו תעינמל תעייסמ תוינכת יט
 ייח רוזחמ לש םימדקומה םיבלשה ךלהמב
 .תינכתה
 דיפ תשיג ,התוליעיבו התונימאב בשחתהב
 ילכב לבקתהל התיה היושע וז םיטרפמ חות
 תורבועה ונרעצל .הישעתב לבוקמו ישעמ
 .דדועלמ תוקוחר
 -תה 37 ונרקס תונורחאה םייתנשה ךלהמב
 חותיפ ךילהתל ונסחיתהו תולודג א118 תונק
 רוריבב וארה הז רקס תואצות .ןהיטרפמ
 תנמ לע דואמ טעמ התשע א/18-ה תישעתש
 .רשופ טרפמ לש הבושחה היעבה תא ףוקתל
 טקייורפ יליבומ רפסמ םע תונויארה ךלהמב
 השיגב ךרוצה תא רכינ קלח ןייצ ,םיתנכתמו
 םיבר ךא ,תינכת יטרפמ חותיפל תננקותמ
 אל םהישמתשמו םהילהנמש וננולתה םהמ
 ורמא םידרפנ תונויארב .תולקב וענכתשי
 תא הפי ןיעב םיאור םהש א/15 ילהנמ רפסמ
 ישנא תא לואשלמ גייתסהל וטנ ךא ןויערה
 הנילפיצסידל םייפוסה םישמתשמהו םתווצ
 .וזב

 תא חיטבהל תנמ לע םייוניש תרקב להונ םֶשָי
 רובע טרפמש עגרב .תינכתה יטרפמ תורישק
 שרדיהל יוניש לכ בייח ,רשואו רקסנ תינכת
 תשקב ספוטב שומיש ךות ,תימשר הרוצב
 .ןנקותמ םייוניש
 -וניש לוהינב עייסל תויושע תואבה תועצהה
 :תוינכת יטרפמב םיי
 הכרעה רובעל תבייח יוניש תשקב לב =
 ,יפוסה רצומה תומלש לע התעפשה תודוא
 תונימא לע התעפשהו שמתשמל היתונורתי
 .תולעהו טקייורפה ז"ול ,הנכותה
 טרפמ בייח ,תרשואמ יונישה תשקב םא <
 .ןבדעתהל תינכתה
 תא לבקלו רקסיהל בייח הנושש טרפמה <
 .שמתשמה רושיא
 וראותש תוטישב שומישש הארמ וננויסנ
 40%7ל 20%7מ ןוירפה תא תולקב לידגי ליעל
 .30% דע 209%-ב םימגפה תא תיחפיו

 תינבתה ןוכית

 אוה תינכת לש םייחה רוזחמב אבה דעצה
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 וא דחא
 . מ ה םימישרת טטרשל

 ו בזכאמ .היעבל רתוו

 תת ומו דחא םישרת ולו םיטטרשמ

 ה 7 םכותמ םיבר םיירשפא תונ

 ה טוב םיתנכתמ .רתויב בוטה

 5 נא" :תובורק םיתיעל םינעוט

 קל רשי שגינ ינא ;םלועל םישרת

 ה סרנהמל תאז דיגהל הסנ ."טרפ

 7 רב תרבח הכרעש רקחמ

 ה רפסמ תודוא ספ

 < תינכת לש הנוכית ךלהמב ,תינייפוא

 בתמהמ 70%"ל בורקש הארה םיצבק

 ו רתוי וא תויניצר תואיגש יתש ועציב

 ךלהמב םיתנכתמ 317 ףיקהש רקחמ .םנורתפ

 תיתועמשמ התחפה הליג אל פַפ-ו 14

 .תויועטה יגוסב

 םיפתתשמה י"ע וחתופש ונוטה

 םימגפ םתוא תא ףשח רתוי רחואמה רקחמב

 בצק ,תוינקת אל תויגול תוינבת :ירוקמבב

 ןיהש תויועט לש הליבק יתלב הרוצב הובג

 ילדומב רידנ שומישו העינמו יוזיחל תונתינ

 .םיננקותמ תוינכת

 ינשב םיתנכתמה לש תרחבנ הצובק-תת

 0 ו 0 ושקבתה םירקחמה

 ק .םהלש תימישרתה הקיגולב

 תיצחמב םהימישרת תא ושטנ הצובקהמ

 שיש וליג םהש םושמ םדודיק תעב ךררה
 וליג םהש וא םנונכתב תויועט ידמ רתוי
 .רוק תפשל םוגרתל השק ןוכיתהש
 תא שדחמ טנכת וללה םיתנכתמה לב
 - דוקה תא םיבתוכ םדועב םהיתונורתפ
 תונימא לש טבמה תדוקנמ תנכוסמ השיג
 .תנכתמה ןוירפב דספה ןכ-ומכו הנכות
 -בתה לכמ 80%"כש ףשוח ירוקמה רקחמה
 גווסל םינתינ תיקסיעה הביבסב ובתכנש תוינ
 :םמצע לע םירזוחה םיירקיע םיגוסל
 .הכירע תוינכת / םינותנ תומיא <
 .תואיגשב לופיטל תורגש *
 .םינותנ תפילשו תריחב <
 .םיצבק ןוכדעל תוינכת <

 -תרדס םיצבק ינוכדע ללוכ הז ,הצובק-תתב
 -לוכ תורחא תוירוגטק-תת .םייתרדס"אלו םיי
 .םא"ץבוק לכל רתוי וא תחא העונת תול
 .הריבצ תומר רפסמב - חוויד תוינכת <
 .תואלבטב לופיטל תורגש <
 תוינכת תפסות י"ע וז המישר ןכדעל ןתינ
 -דומו תנווקמ םינותנ תסנכה ,ךסמ תעיבצל
 .םינותנ תומיאל םיל
 הת תא טשפי ב"יעו ,הט : ויטמ בתכיהל ךירצ ונוא /15-ה דוק לב לש 60-70%7ש טושפ תנייצמ וז המישר לש ךתחה תדוקנ

 ך .דוקה תביתכ
 תונכת ,לשמל ,ךמצעל ראת
 ל ולב 0% תקיגול ב התכל ורשפא-ותלב טעמכ תאז םיאצומ םיבר ם -כתמ .ולאכ תוינכת לש ךלהמב 0 - ₪07 סוטאטסל עיגהל רבדה יטמוארט 0 ךע םיעדוי ונלוכ ,םיתנכתמה לכ י"ע ₪ -צובמה תוונייפוא תואיגש רפסמ שיש עדוי ינכת בתכש רחא לכ .יתרדס

 םיגתמב שמתשה .םיבכרומ םיבורמ

 ץבוק ןוכדעל
 םעפדוא וזכ ת

 ימישרת וא ,תינקת תינכתל םילדומ ונחתיפ
 -ושרב עיפוהש תינכת גוס לכ רובע ,הקיגול
 החיטבמ קר אל וז השיג .רתוי םדקומ המ
 תרצוי םג אלא תויועט ילוטנ הקיגול ינבמ

 .הקוזחתל תולק תוגנקותמ תוינכת

 ךוק-ודואספ ןורתפב הוולמ תינכת לדומ לב
 דודיקב םיתנכתמה תא בתנל תנמ לע

 תונורתי וז השיגל .תויפיצפסה םהיתוינכת

 :םיבר
 לש םינוש םיגוסל תונורתפ תננקתמ איה <

 .תוינכת
 וטטרושש םימישרתב שומישה תרזעב 6
 תנתינ אל ,דוק-ודואספב םיוולמה ,םדוקמ
 תוחוטב תואיגש עצבל תונמדזה םיתנכתמל
 הקיגול ילולסמ ,םייגול (6ז:ש6ז5) םיפיחד ןוגב]
 .[תוירקיע תויצקנופו
 םידוק-ודואספו םיינקת םילדומב שומישה <
 ירוקמה דוקה תומר תא תיחפמ םהלש
 תקפוסמה דוקה תומכ .םיתנכתמ י"ע בתכנש
 .70%7-ל 40% ןיב תינתשמ םילדומה י"ע
 םירקוח י"ע וקזוח ולא תונקסמו םיאצמימ
 75% ,סנו'ג סרפייק רקוחה ירבד יפל .םיבר
 תוינכת ללכמ 50% ,םימושיה תוינכת ללכמ
 -יכמ תרושקתה תוינכתמ 7"70%ו תוכרעמה
 .תוהז תויצקנופ לש תויתועמשמ תויומב םיל
 -תמושת קר השידקה א!15-ה תישעת ,ונרעצל
 - םיינקת םילדומב שומישל הטעומ בל
 תוינכת חותיפב - דוק-ודואספו םימישרת
 םיקיתעמ םיתנכתמ דועב .(5 םישרת האר)
 רתוי ,תומייק תוינכתמ םידוק םעפל םעפמ
 הטויטמ תוינכת ןיידע םיבתוכ םיתנכתמ ידמ
 םה םתוא םג רשא םימישרתב שומיש ךות
 ןיטולחל הירופ-יתלב השיג - הטויטמ וחתיפ
 .ןנקותמ דוק הבינמ הניאש
 ץמאמ הדקימ הישעתהש ררבתמ הז רקחממ
 ילככ תוינכת לש םילדומ םדקל ידכ טעומ
 .תנכתמה תדובעל ליעיו ינויח ןוירפ

 הנכות תסדנה

 ןוירפו תינכתה ןוכית לש ףסונ בושח קלח
 היונבה תינכת .הנכותה תסדנה אוה תנכתמה
 ךרוצל הכרעהל הלק תיסדנה הניחבמ בטיה
 רדעיה) התונימאו התונוכנ ,התומלש ןויפא
 "במ בטיה היונבה תינכת ,ךכל ףסונ .(םימגפ
 ,הקוזחתל רתוי הברה הלק תיסדנה הניח
 .תויולעה לש תרכינ התחפה רבדה תועמשמו
 הלופיטב ידמ טעמ התשע א/!8-ה תישעת
 הנילפיצסיד לכ רדעיהב .הז בושח חטשב
 תיברמ םידמול ,דומלל ןתינ הנממ תיסדנה
 ,םירחא םישנא ובתכש ,הלד תוכיאב תוינ "בת לש ןיוקיח י"ע דדוקלו ןנכתל םיתנכתמה
 הנכות תסדנהל קצומ סיסב תונבל םוקמב
 .ןוכיתלו
 כרמ ,תואקנב - תוכרעמ שולש ךשפנב המד ,הנכותה תסדנה לש התובישח תא ראתל ידכ
 תחא לכ - תיריוא העונת תרקבו ןופלט תז
 הקיגולב תואיגש :םימגפ יגוס ינש הליכמ
 .תכרעמה לש הליפנל תומרוגה תויעבו
 הליפנל תומרוגה תויעב ,תיאקנבה תכרעמב

 ?םינקתב הנימאמ 2 םאה :3 םישרת

 ךרדכ ןנקותמה תונכיתה ילהונ לש םהיתונורתי תא תולצנמ ןניא תובר 22 תוקלחמש וארה םירקס
 .תואיגש תתחפהל

 תוינכת יטרפמ רקס

 תבייחה תננקותמ םיטירפ תמישר ךנוגראל םאה
 ?םיטקייורפה לכ לש תינכתה יטרפמ לכב ללביהל

 םיטרפמב םייוניש תרקבל להונ ךנוגראל םאה
 ?בטיה ףכאנו ןנקותמ

 םיעצובמה םייוניש רחא בקוע ךנוגרא םאה

 ?תוינכת יטרפמב

 ולא םינותנ םאה ,תמדוקה הלאשל "ןכ" תינע םא
 ?הכלשהו הביט ירקחמב םיחתונמ

 אל 7

 ןב 1

 -ושיחב תואיגש רשאמ רתוי הברה תוליבק
 יוקָל רושיק) תואיגש ,םינופלט תזכרמב .םיב
 רשאמ רתוי הברה תוליבק (ןופלט יווק לש
 העונת תרקבל תכרעמב ,םלוא .הליפנ ןמז
 .הליפנ ינמזו תואיגש ללכ םיליבק אל תיריוא
 -בת קודבלו רוקסל ,ןנכתל ץמאמהו השיגה
 -מגל םינוש ויהי וללה םיבצמה תשולשב תוינ
 .יר
 ויהי םיתנכתמהו הנכותה יננכתמש בושח
 -צינה תוידוחיה תורטמה םע "דחא שאר"ב
 םיללוכ ולא םידעי .הנותנ תינכת ינפב תוב
 תסדנה ,תולקתל תלוביס ,תויללכ ,תונימא
 .תוליעיו ןוחטב ,תומיאת ,שונא
 -קת תוינכת ילדומב שומישהש הארמ וננויסנ
 ןוירפה תא תולקב רפשי םייגול םינבמבו םיינ
 תואיגשה רפסמ תא תיחפיו 3077 20%7מ
 ומשויי ולא םידעצש רחאל .30% דע 20%"ב
 ןוגכ םירחא םילכ ףיסוהל לחתה ,החלצהב
 -ובע תונחתו יעיבר רוד תופש ,דוק יללוחמ
 .הד
 הפש המרגש סרהה תדימל ןימאהל השק
 לובוק .א118-ה תישעתל לובוקה ומכ הטושפ
 ינטשפ הנבמ ,לבגומ םילימ-רצואב תשמתשמ
 -תפהה בוחר" ךותמ קרפ לש המרב קודקדו
 י"ע םרגנש והובו והותה ,ןכ-יפ-לע-ףא ."תוע
 תוינכת .ןמואי-יתלב וניה הב יוקלה שומישה

 ןיקת לדומב שומיש רקס

 הניקת תינכתל לדומ אוהש הזיא ךנוגראל םאה
 י"ע שומישל (חתפמ דוקו םייגול םימישרת)
 ?םיתנכתמה

 אל 0

 ו

 תינכתל לדומ שי ךלש יחכונה טקייורפל םאה
 שומישל (חתפמ דוקו םייגול םימישרת) הניקת
 ?םיתנכתמה י"ע

 םישרדנ םאה ,27ו 1 תולאשל "ןכ" תינע םא
 ?םתדובעב ולא םילדומב שמתשהל םיתנכתמה

 אל
5 

 תוינכתל םילדומב שומישהש ןימאמ התא םאה
 "פל םרות (חתפמ דוקו םייגול םימישרת) תוניקת
 ?תואיגשה רפסמ תטעמהלו ןויר

 כ ר/-
 כ [ע +

 -פשמ לש טוברש רשאמ רתוי תצק ןה תובר
 -פשמ ילעב וא וידחי וצבוקש רשק-ירסח םיט
 תומש ילעב ,םימלשומ יתלב םיידרוסבא םיט
 -עבו תנכתמה י"ע םיקפוסמה תועמשמ ירסח
 לש וזמ רתוי דוע הכומנ תּואירק תלוכי תול
 .םיירצמה םיפילגוריהה
 דוקה תא קזחתל םיברסמ םיתנכתמה תיברמ
 .ךרע רסח דוקהש םיריהצמו רחא תנכתמ לש
 היקפס לכ ללוכ ,כק-ה תיששעתש ןייצל ןינעמ
 טס קיפהלו וידחי תבשל ולכי אל ,םיללוהמה
 שומישל םיננקותמ םיחנמ םיווקו םילהונ לש
 -ורחאה םירושעה ינש ךשמב לובוקב "בוט"
 .םינ
 או18-ה ינעוצקמל תובוט רשבמ וניא רבדה
 -ימהמ 90%7מ רתוי לש םתקפהל םיארחאה
 .ונתנידמב םיקסעה תא ץירהל שורדה עד
 תודוא בתכנש שומישה רסח בוביגה ,לעופב
 תוסבל לוכי (6010) הטושפ תחא הארוה
 "ןוגוש" םירפסה ףוריצ רשאמ םידומע רתוי
 ןטק סוזנצנוק שי ,תאז םע ."םולשו המחלמ"ו
 .וז הארוהב ןוכנה שומישה תודוא

 תחאל לפונ לובוק תינכת לש יניפוא דוק
 :תואבה תוירוגטקהמ

 תומשו תנכתמה י''ע ורדגוהש םינותנ לש טס

 ךרואב תומשל תורשפאה םע ,לובוק .םילהונ
 לע לָקַמ ,תנכתמה י"ע וקפוהש םיוות 0
 םייוניכו תומש רוציל ינעוצקמה תנכתמה
 -בתמ לש לודג רפסמ ,םלוא .תועמשמ ילעב
 תביתכ לע םישקעתמ ולא "םיינעוצקמ" םיתנ
 ,דזזטאפ ,2ק ,ע2 188 ,5ו1 ,5/ ןוגכ תומש
 ,תגוא[ ,נאכמא קואספת ,צטאפאספד
 םינורחאה תשש) זאפה אסתתקתזאד
 .(םימולשת תינכת ךותמ םיחוקל

 קלח .תינכת םייסלו דבעל ,לחתאל הקיגולה
 םא 90%7ב ןנקותמ תויהל לוכי דוקה לש הז
 תוינקת תוינכתל םילדומב שמתשמ והשימ
 .רמאמה תליחתב וראות רשא

 תוסחייתמ ולא תוארוה .0 ינותנל הקיגול
 רדגומו לבגומ טס לש ותביתכלו ותאירקל
 90%7מ הלעמל .ץבוק ינבמ לש הליחתכלמ
 -תשמ והשימ םא ינקת תויהל לוכי הז דוקמ
 .תוננקותמ 1/0 תורגשב שמ

 לופיטמ בכרומ הז .םינותנ תרמתהל דוק
 תלבקל תוארוהו םייטמתמ םיבושיח ,םינותנ
 .לכמ תובכרומה ןה תונורחאה קר .תוטלחה
 וניא םינותנה תרמתה דוק לש רכינ זוחא
 .הטויט ךותמ בושו בוש תרזוח הביתכל שורד
 לש ההזמ רפסמ תומיאל תורגש ,המגודל
 םינותנ תומיא ,םיקלח תומיאל תורגש ,חוקל
 תויצקנופ לש בחר ןווגימו הרמתה תורגשו
 תכרעמ לכב תובלתשמה תומוד תופתושמ
 .תיקסע
 ךירצ ,דוק לש ולא תוירוגטק עברא ךותמ
 תורמתה רובע קר שדח דוק בותכל תנכתמה
 רע 20% קר רמולכ ,תוינקת-אלה םינותנה
 -ויט ךותמ בתכיהל ךירצ רוקמה דוקמ %
 .הט
 ןוירפ תא רפשל עייסתש קר אל וז השיג
 תתחפהב עיסת ףא אלא דוקה חותיפ
 .תינכתב תואיגש תרדחהל תויונמדזהה

 ילהנמ לע ,תנכתמה ןוירפ תא לוקשל םאובב
 :תואבה תולאשה תא לואשל א/18-ה
 תא בותכל םיתנכתמל רשפאמ ךניה עודמ <
 ?הטויטמ ישעמ ןפואב םהל ץוחנה דוקה לכ
 תוכורכה תויעב לע העפשהה אהת המ *
 - הקוזחתו יופינ ,תובכרומ ,תואיגש - דודיקב
 טושפ דוק בותכל ושרוי אל םיתנכתמה םא
 ?בושו בוש
 שומישל ןתינה דוק לש ותעפשה אהת המ <
 ?תוינכת תקוזחתו תוינכת חותיפ לע רזוח
 ליבגמ רזוח שומישל דוקהש איה הנקסמה
 .תויועט עוציבל תויונמדזהה תא
 -הונו בטיה םירדגומ םינקת ךנוגראל םאה <
 -יתוינכת תביתכב םיתנכתמה תייחנהל םיל
 ?םה
 :הנורחאה הלאשל סחיב הבושח הרעה
 םחותיפבו םתרדגהב ףתתשמ ךתווצש חטבה
 .םיחנמ םיווקו םילהונ ,םינקת לש

 תוכרעמ תלהנמ ,ןְרִד יתרוד תאז הפוצש יפכ
 -טניס תרבח לש וטלא-ולאפב רקחמל עדימ
 ףתתשהל תונמדזה םילבקמה םיתנכתמ" :סק
 רתוי םיטונ םילהונו םינקת לש םחותיפב

 ז"משת ןויס 1987 ינוי "בשוח השעמ"



 םיתנכתמ רשאמ ולא םיחנמ םיווק עימטהל
 חנומה םישקונ םיללכ לש טס הפכנ םהילע
 ."תישארה הלהנהה ןוויכמ םראוצ לע ברחכ

 ההובג תוביאב תינכת תחטבהל אבה דעצה
 -עהל תטרופמ גוית תמישרב שומישה אוה
 וז גוית תמישר .רוקמה דוק לש ותוכיא תכר
 -יאה תא ךירעהל תונווכמה תולאש הליכמ
 .לובוק תינכת לש תיתימאה תוכ
 תמישרב השמתשהש תרוקיב לש התאצות
 רבדה .תינכת תקוזחתל טקדניא איה וז גוית
 ,ןוגרא ,תינכתה הנבמ לש ותוכיא תא ןייצמ
 .דועיתו םינקתב תוקבד ,הפשב שומישה
 תא הליבגמ וז השיג"ש יל רפסת לא תעכ
 אצומה תנכתמ לכ ."םיתנכתמה תויתריצי
 -ריצי הדובע איה הטויט ךותמ דוק תביתכש
 תכרעמה יתנכתמל עייסל םתריהל ךירצ תית
 -הסקהל םיירניבה םירפסמה תא רימתהל
 .םיילאמיצד
 תוטישב שומישהש הארה רחא ןויסינ
 -ב ןוירפה תא תולקב רפשי ליעל וראותש
 םימגפה רפסמ תא תיחפיו 509% דע %
 .3096 דע 20%"ב
 יקדוב ,הדובע-תונחת ףיסוהל ונילע היה םא
 םירחא םימוד םילכו דוק יללוחמ ,ריבחת
 ןוירפ תא םירפשמ ונייה ,הלעמל המישרל
 .הכרעהל היואר הרוצב תנכתמה

 הקידב
 דעצה איה םיתנכתמה תיברמ רובע הקידב
 לבגומ טבמ ,ונרעצל ,הז .דוקה תומיא לש
 .הקידבה ןכות לע רתויב רצו
 הקידבה תבייח ,התרטמ תא גישהל תנמ לע
 -פמה בלש ףוס תארקל ,םדוק הברה ליחתהל
 הכומנ םימגפה ןוקיתו יוליג תולע רשאכ ,טר
 -ובג החלצהב םנוקיתו םתאיצמ תורבתסהו
 .הה
 "פמה יבלש ךלהמב הקידבל הדיחיה הטישה
 וא-) "ךרד-תכלל" תטיש איה ןוביתהו טר
 הטישה תא םיקפסמ ולא םירבעמ .(ו!םזסטָפ
 -רפמ לש הקידבל רתויב תילכלבהו הליעיה
 אל םירבעמ ,ונובאדל .דוקו ןוכית ,םיט
 -ולע הרוצב םיעצובמ םהש וא ללכ םיעצובמ
 -וחה האיציל םימרוג תופוכת םיתיעל - הב
 .הצ
 סחיב תאצמנ הנוכמה תקידב לש התוכיא
 םינזומה הקידבה ינותנ לש םתוכיאל רישי
 םיחתופמ הקידבה ינותנ םא .תינכתה תקידבל

 שוחי
 חינ ,םיילובג םיכרע חותומ ,ךרע-תווש

 : .יברימ םיבצמ יוסיכו תויועט

 5 - תינכת רובע םיפסונ הקידב ינותנ

 . . ה תא קודבל תנמ לע םיר

 . - 7 משמה דודיקה ןונגס תאו

 ו ארחאה םדאה ,תאז םילשהל

 ] תינכתה דוק תא אורקל בייח הקירבה

 תה ןונגסו הנבמ תומיא ךרוצל הקידב ינותנ

% 

 ,בר ןמז שרודו םמעשמ תואריהל לובי 0

 ןךחר רצומה תוכיא אהת ,וזכ השיג אלל ךא

 .ןוצר תעיבשממ ה

 רשאבש תואדווב חיכוה ןויסנה ,תאזמ 1

 יציב םיברועמ םניא םייפוסה םישמתשמה

 תואצות תכרעהבו הקידבה ינותנ לש םתר

 רשמה תושירדב רומעל תורשפאה ,הקידבה

 שמתשמה תא ברעל אל .ספאל תפאוש שמת

 .ןולשב ןימזהל אוה

 -סאנה םינותנב רסוח איה זורחא ןינע תדוקנ
 םיטעמ %115 ינוגרא .תינכתה ימגפל סחיב םיפ
 םימגפה גוויסו גולטיקל ימשר להונ םיקיזחמ
 -ייהו הקידבה ,םירבעמה ךלהמב םילגתמה
 .רוצ
 יגוס יבגל ןימז רתויב טעומ עדימ ,המגורל
 לש םינוש םיגוסב רתויב םיחיכש תואיגש
 "תל ולא תואיגש תוסנכנ ןכיהו דציכ ,תוינכת
 "של ןתינ דציכו תולגתמ ןניא ןה עודמ ,תינב
 .תכרעמל הנסנכית אל תואיגשהש רומ
 -יר לכל ודגנתה ונייאורש םיתנכתמה תיברמ
 וששח םהש םושמ םימגפה לש ימשר םוש
 -הלו ךירעהל הז עדימב שמתשת הלהנההש
 יבגל הבוצע תרוקיב - םיתנבתמה תא שינע
 .א115 תלהנה

 תוקינכטו םילכ
 .םיננקותמ תוינכת יטרפמ * ;םימגפה רפסמ תא תיחפהל תוקינכטו םילכ ןכו תנכתמה ןוירפ םושיל תינכת חתפתש תשגדומ הרוצב םיצילממ ונא ,רתוי וא % -ב ךיתנכתמ לש םנוירפ רופישו תואיגשמ היקנ הנכות לש הרוציי תודוא יניצר ךניה םא
 ,םיטרפמ תביתכל יביטקארטניא וא ןכוממ ךילהת *
 ,םיינדפק םייוניש תרקב ילהונ * .םיטרפמל שמתשמ רושיאו רקסימ *

 הב רשא 6 תטיש יפל איה תונביתב
 ;ןיעב חתנל דציכ םידמול םניא םיפתתשמה

 .םלשומ ןורתפ רוזגל רציכ אלו 1
 תודוא ובתכו ודמילש םישנא רפסמ ,ירעצל
 ךתויב ןטק דעותמ ןויסינ םע תיתונכיתה תורובה הצק לע םידנדנתמ ,הָנְבּומ תונבית
 הניחבמ בטיה היונבה הנכות לש החותיפב
 .תואיגש-תלוטנו תיסדנה

 הכרדה תינכת עיצמ ינא
 תווצל תינדפק
 ןתניתש ,ךלש םיתנכתמה
 םינמוימ םיכירדמ י"ע
 ןויסינ ורבצ רשא
 לש המושיבו הנונכיתב
 .ההובג תוביאב הנכות
 םיצעוי רכוש התא םא
 קפסל תנמ לע םיינוציח
 ךל היהיש חטבה ,הכרדה
 עקרה תא קודבל ןמז
 שגד תמיש ךות ,םהלש
 ורבצש ןויסנ לע דחוימ
 .הנורחאל
 דוע רישעהל ךנוצרב םא
 לש םנוירפ תא רתווי
 תא רפשלו ךיתנכתמ
 הנכותה לש התוכיא
 םהל השע ,תקעומה
 םתוא דמל - הלודג הבוט
 .בטיה בותבל דציכ

 לודג רפסמש איה תחא תרעצמ םייח תדבוע
 -יתכב בר ישוק םילגמ םיחתנמו םיתטכתמ לש
 .םיטרפמ לש הניקתו תמלשומ ,הרורב הב

 שאוא". םםו
 לדבהה לכ

 ןיב
 יייירירב ןיא"

 הרדיחבה ועפוחל

 6 ?הנכותב םהיתועקשה לע רומשל ולכי קר וליא ,םהלש ₪ [] \\ ₪ הרמוחה יכועמ תא םינשמ ויה םינוגרא המכ גשומ ךל שי םאה 60 /\ |
 אוה ךלש דויצהש וא לזמ רב התא ,אל םא ?םתיא הנמנ התא םג םאה
 .שאוא דויצ

 תוחותפ תוראשנ ךלש תויצפואה לכ שאוא | רויצב עיקשמ התאשכ ₪3
 שפוח ארקנש המ הז .תוריפ בינהל תוכישממ תועקשתה לכו
 .הריחבה

 .שאוא ""-ה םוחתב לארשיב הליבומה הרבחה \ ?/ 7 הניה ססו .601 אוה ינשה דצה ,עבטמה לש דחא רצ קר הז ךא 0 /\
 /צ .הדומצ הכימת ארקנש המהזו ₪ .ךדיל .ןאכ אצמנ 601 לש םיבושחה חותיפה יזכרממ דחא 6% 6 ;ידעלבו בושח ןורתי 661 ךל העיצמ לארשיב

 יד6 םוטחוטחו 0/ לע רעמש םירידנ םיתנכתמ
 ו קתוע הנק .טיוו"ו קנארטס י"ע בתכנש 56"

 .והוארקיש אדוו ךתווצב זתנמו תנכתמ לכל בותל הייחנה יווקו ילחונ ,ינקת
 ."טאל דעוצ התאש תווקל ונל ןת ,העטומה -יידב םינמזותמו בטיו .תונק ןוויכב ךלוה התא םא" :םגתפ שי םיסדנהמל 9 בטיה םילחונמה םירבעמ

 .תונכית לש הרקמב תספות יאדוב וז הרמיא םיבוט הקידב ינותנ לש םתריצי

 -יגשב חה תנכתמ י ה
 ₪ 0 רשאב ו תוא | .יבגל יפוסה שמתשמה לבה תואצות

 ב ופהל םילכה ול ונתנ" האב הכררהו ךוניח *

 תועצמאב ל 9 = ךניח םא | תווצ לש הלועמ תוכיא .ךלש .תונכיתה
 רודחמ תופשבו הדובע"תונחתב שומישה ת כ בייחמ ןורחאה טירפה

 םרוגו ךמצע תא הלשמ טושפ התא ,יעיברה תיברמש יתאצמ .הארנהמ

 ש םמושייב לחתהו םיסינל תופצל קלע ועב הרוק רבדה .תמלוה .ךתויעוצקמלו ךנוגראל יניצר בד תוריש בעו הכומנ הלבשה -

 .תוילבלכו תוישעמ תוקינכטו םילכ

 הקיגול ינבמו תוינכתל םיננקותמ םילדומ *
 אל ,תואדווב וחבכוהש תוטישב שומיש אלל

 -תה לש ינדפק תומיא הקידבה ינותנ וקפסי .תוינכתל
 -ישה איה רתויב העורגה הקיטקרפה .תינכ
 יצבקמ םירזגנה םינותנ) םייח םינותנב שומ
 -תלוטנ תובורק םיתיעל וזכ הקידב - (רוצייה
 .ךרע
 תולתב הקידב לש ףוריצב םישמתשמ ונא
 תולתב הקידבו (הרוחש הספוק) דוקפתב
 ינותנ רוציל תנמ לע (הנבל הספוק) להונב
 .הקידב

 הלעמלו העודיה םסואשה תרדסמ םיבשחמ תוכרעמ העיצמ 60
 !ךל בושח הריחבה שפוח םא - טאוא + 00 .- (0 ה \\ .דועו םימושיי יללוחמ ,םינותנ יסיסב ,תויעדמו תויסדנה - 65 תונכות .,תועיסנ .רכש ,הישעת ,קווש ,יאלמ ,תויסנניפ תוכעמ [ .-ך ,66ו לש בשחוממה דרשמה תכרעמ :ןהיניב ,הנכות יכרעמ 3,000-מ

 ו ."א.'ט.יט
 הועדחה המצועה
 03-7510255 :ןופלט ,52521 ןג-תמר ,1 ש"עת 'חר

 רתוי בל-תמוש

 םח םיתנכתמה

 יתלב הכרדה ור
 הכרדההש םושמ רק

 הקידב ינותנ רוציל אוה ירקיעה דעיה
 םילהונ .תוקידבה יוסיכ ברימ תא םיחיטבמה
 הקולח ,ירוזחמ תובכרומ חותינ םיללוכ

 ז"משת ןויס 1987 ונוי "בשוח השעמ" וס

 הסאהמא



 ךתוחכשמל ןתונ תייה םאה .החילס

 ?דחא לכ םעסומל

 זום וו

 דדו

 , 2 ושכר רבכש םלועבו ץראב
 /8// 00 יבשחמב שומישל וישכע קר סנכנ 8086 דבעמ* = רבדה 4 - ל ול ןיאש "יתימאה

 (-2 רו רזיצ דידיצידידידיצידי

 סוסו ב - : : :
- 

 .רתוי הבוט הבוועת אצמת אל

 04-6644028 03-7516879 לט ,מ'עב רח / 0 .- . "ןורלפ":םילשודי םישרומ םיציפמ
 2 0 מ כר וע ) 971693 -"םיבשחמ רנדל :תלוא ,04-535636- דנלרטויפמוק "5 .03-202525- 'דנלרטויפמוק;03-335978- 77 166 - ידנלרטויפמוק";04-729937 - "טפוסילא":הפיח

 02954574 - "תדוס":הללאמר ,06-578055- 2

 תונימאבו ןוחטבב ,תונקיידב ,תורשב רבודמשכ
 .ךליבשב ידמ בוט וניא רבד םוש -
 הלוכי .ימואלניב ןיטינומ תלעב הרבח קר
 לכ...\ הכר התיחנ ,תמלשומ הארמה ךל חיטבהל
 - םיסוטמב ומכ ,םיבשחמב ,ןכל .ןהיניבש המ
 ומכ קוידב ,יכ ,םירחאל םינוכיסה תא ראשה
 ךילע ,הסיטב ךתחפשמ ןוחטבל גאוד התאש
 .ךלש קסעה רובע רתויב בוטה תא תיטבהל
 ריהמ בשחמ שפחמ התא םא
 לעךל .תוטב לע קר ךל - םילועמ
 .תובר םינשל תונימאו ןוחטב ,תונקייד גגו הלועמ בשחמ םג ךל התיטבמ ,6 יבשתמב הפוריאב הליבומה הרבחה ,יטבילוא
 םיקסעה ילעב יפלא תואמ לא ףרטצה

 םיעוציב םע
 ,[/24 יטבילוא

 ,תורש ם

 - 24 יטבילוא
 ! םלועב סט אוהש ךיא הארת
 ןייטצמ ,יטבילוא לש ריהמה בשחמה ,4
 8086 דבעמ :הביסה .דחוימב םיריהמ םיעוציבב
 ,יטבילואב לעפומה (80₪2 ,יתימא 16 8וד)
 ךותמ ,ריהמה דבעמה םוחתב הצולחה הרבחה
 .*תידיתע היגולונכט לש היאר
 /8/00-ל האלמ הנכות תומיאת ₪24 יטבילואל
 ךסמו ,קושב תויטרדנטסה תונכותה יפלאלו
 .היצולוזר תומר שולשב ינווג"בר יפרג
 ,בוט תיבמ הלועמ בשחמ דוע - ₪24 - יטבילוא
 .דבלב יוקיח ...אלא רני ולש יוקיח לכש

 ץיבומייח .צ ,ןוריב .א

 תוכרעמ

 חרואב וניה ,הפשל המודב ,יעדמ עדי"
 אל וניהש וא הצובק לש הנוכת יתוהמ
 1 ונל שי ,תאז ןיבהל ידכ .םולכ
 ש םידחוימה םינייפאמל הנבותב

 ותוא תורציימ רשא תוצובקה

 ."וב תושמתשמו

 .עדמב תוכפהמה הנבמ :('1'םסומ45 5. אטתת) ץהוק סמות

 אובמ

 -בומ ןפואב םויכ הניה בושחימה תיגולונכט
 םיחמומ לש "הנטקה םיהולאה" תקלח קח
 ויה עדימה באשמ ,תאז תמועל .םיינכט
 ןיא וידעלב רשא ,ןוגרא לכב םיבר לש םתלחנ
 םויכ .ןוגרא ףא לש ריבסה ודוקפת תא ןיבהל
 יכוותמב עפושמ עדימהו בושחימה םלוע
 -רעמ יסרנהמ :םינוש םיגוסמ הנכותו עדימ
 -ינכות ,תוכרעמ יבצעמו יחתנמ ,עדימ תוכ
 ,א"נע תוקלחמ ,תוריש תוכשל יתוריש ,םינת
 -וחתב םיחמתמ עדימ יתוריש ,ץועי תורבח
 ,םיישיאה םיבשחמה תאובנ .דועו םינוש םימ
 -סומב םיבשחמ תארוה ,סקטואידיו יתוריש
 ןיידע ,רפסה יתבב ףאו ההובג הלכשהל תוד
 עדיה ףקיה תא יתוהמ ןפואב התניש אל
 םישמתשמה לצא םייק רשא יתבשחמה
 .םילהנמו םיליעפמ םה םתוא םינוגראב
 םידקפומה ,ונילע המוש ,הז בצממ האצותכ
 יתוריש תמר תאלעהו ןוגראה בושחימ לע
 לש תויגטרטסא םשיילו שפחל ,וב עדימה
 העפשה תולעב הנייהת רשא תובשחמתה
 -וגרא היליהק תריציב רתוי הבר (601//6גצ6)
 גיצמ רמאמה .תבשחוממו תבשחמתמ תינ
 -חימה תיגולונכט תרדחהל תיתכרעמ הסיפת
 לש רקובמ רוזיב תועצמאב ןוגראב בוש
 -צמאב תמגדומ השיגזז .בושחימה יבאשמ
 םיינושאר עוציב יבלשב אצמנה םזימ תוע
 .תידוהיה תונכוסה לש תובשייתהה תקלחמב

 .60 םירבחמל תורומש תויוכזה לכ *

 תינוגרא הענהו העפשה ,תולועי

 .םינוגראב יכרריה ןויע לע םינומא ונחנא
 השיגה וניה ינוגרא חותינ לש לבוקמ סופד
 תומר 4-ב הניחבמה ,תיכרריהה ,תיסלקה
 :תוליעפ
 -וריאה םישחרתמ הב - תיתקסעה המרה *

 .לעופב םיימושירהו םייזיפה םיע
 -םויה לוהינב תקסועה - תילועפתה המרה *

 .תיתקסעה המרה לש ימוי
 ןוגראב רזגמה - הרקבו םואית לש המרה *

 -ומו םייניבה חווטב הרקבו ןונכתב קסועה
 -ראה לש םיידוקפת םירזגמ לוהינ לע דקפ
 .ןוג

 לוהינה לע תדקפומ - תילוהינה תרמצה *
 תעיבק - הניינעו ןוגראה לש ללוכה
 -צקה ,ןוגראה תוחתפתה לש היגטרטסאה
 תופידעה ירדסל םאתהב םיבאשמה תא
 -וציבה תעפשהו תוליעי לש הרקבו רוטינו
 -יחיל וותוה רשא תומישמה תמועל ,םיע
 .א"נעה יתוריש הז ללכבו ,תונושה תוד

 תויתועמשמ תוכלשה וז תיכרריה הסיפתל
 יבאשמ לש תירוזיבה השיגה תומישי לע
 .בושחימ
 -רא תוליעפ לש תואצותה תא חתנל לבוקמ
 :םיירקיע םירושימ ינשב תינוג
 שומישה הנינעש | ,(6106ו6ח6ץ) תוליעי -

 .הרטמה תגשהל םיילמינימ םיבאשמב
 ,הכרעה הנינעש ,(001![6וצטת6:פ) העפשה -

 תגשהב ונעגיה הילא הבריקה תדימל
 .הרטמה

 תעמטהל זרזכ רוזוב תוינודמ
 *בושחימה תוגולונבט

 םישוע םיעוציב ידדמ לש ולא םיגוס ינש
 ךילהתמ תלבקתמה הקופתב הנוש שומיש
 ןיבו תימוקמ תוסחייתהב ןיב ,רדגומ
 לש וז תוילאוד .ןוגראה ללכל תוסחייתהב
 תא ישעמ ןפואב הביתכמ םיעוציבה תכרעה
 גישהל הצור ןוגראה רשא םידעיה חוסינ
 .םהידדמו

 -חימה תוכרעמ תיברמ תירוטסיה הניחבמ
 תיזוכירה הסיפתה סיסב לע וחתפתה בוש
 תוליעיה יטביה יכ תסרוג ןיידעו הסרג רשא
 תמקהל םילוקישב םיעירכמ תויהל םיכירצ
 לש ההובגה תולעה לשב ,עדימה תוכרעמ
 םוחתב ויה תולעה ישגד רבעב .תועקשהה
 רובע (010%6ח)שורג קוח תופקת :הרמוחה
 -בשהו םישישה תונש לש הרמוחה תוכרעמ
 -וגל ילכלכה ןורתיה לש הסיפתב הכמת םיע
 -צהל רחא קומינ לבוקמ ,םויכ .המצועו לד
 עגונה לכב תוחפל ,תיזוכירה השיגה תקד
 תקוזחתו חותיפ יכ אוהו ,תוכרעמ חותיפל
 ,ךכיפלו ןמוימ םדא חכ יריתע םניה הנכות
 םג תעה אובב איבי בושחימה יבאשמ רוזיב
 תוכרעמב תוליפכלו חותיפה יבאשמ רוזיפל
 רכיגנ לודיגל ןאכמו ,תוימושיה הנכותה
 .תואצוהב
 ,תוינכט תוערגימ רפסמ תיזוכירה השיגל
 םיבאשמה יכ איה ןהבש הבושחה רשא
 -ודג תוכרעמב הרקבו הטילש םשל םישורדה
 תיכירעמ היצקנופ בורל הניה תובכרומו תול
 -וימה תמר ,ךכל ףסונ .תובכרומהו לדוגה לש
 לש הרקבו לוהינל םישרדנה עדיהו תונמ
 ללכ ךרדב הניא ,תוילטנמונומ תוכרעמ
 -וימ רמולכ ,בר ןויסינ ילעב לצא םג אצמנב
 .(רומח) רוסחמב באשמ הניה וז תונמ

 ידדמל סחייתהל חונ םינוגרא ילהנמל ,ללככ
 םירצומה תקידבב רבודמ רשאכ תוליעי
 ולאש םושמ ,קפסמ ןוגראהש םיתורישהו
 וא תילכלכ תועמשמ ילעב םידדמ בורל
 םיבאשמה .העודי תילכלכה םתרמתהש
 :םניה תוליעיה תעיבקל דומאל שי םתוא
 תריציל םדא חכ יבאשמ תומכ :םדא חכ <

 .תחא הקופת תדיחי
 -יציב עקשומה הנוכמה ןמז :רוצי תונוכמ <

 .תרדוב הקופת תדיחי תר
 -יחי י"ע תכרצנה םירמוחה תומכ :םירמוח <

 .תדדוב הקופת תד
 לכ תא איבהל םיתיעל רשפאמה :ןוה <

 .דחא ףתושמ הנכמל םיבאשמה

 13 ז"משת ןויס 1987 ינוי "בשוח השעמ"
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 הביבסב תוליעיה חנומב ןודל םיאב רשאכ
 םיילכלכה םידדמה .ךבתסמ אשונה תיבשחמ
 דיס שמחמ ,םהלש תועמשמהמ קלח םידבאמ
 :(תוחפל) תוב
 "כלב" רבדל םיעדוי םניא בושחימה ינהוכ <

 ."תיל
 אלא םיילכלכ םניא םייעבטה םידמימה =

 ,תינשמ הנסחא תומכ ,מ"עי ןמז - םיינכט
 -וגת ןמז ,בבס ןמז ,תישאר הנסחא תומכ
 .הב

 בוציעב םייולת םייעבטה םידדמה יכרע <

 ידמל םירוב ונא ;הנכותה ירצומ ןוכיתו
 ןתועצמאב רשא תויסדנהה םיכרדה יבגל
 הנכותה ירצומ תא םינובה לע עיפשנ
 םייוצר םייעבט םידדמ ילעב םירצומ קפסל
 ."וכו תילמינימ הנסחא ,ילמינימ ןמז -

 דוגינב ,םיריכמ אל ונא ךכמ האצותכ <
 תא ,םיתורישה וא םירצומה רוזיבב בצמל
 "דמה ןיב תוילכלכה הרמתהה תויצקנופ
 ,ןבל םדוק ונייצ םתמגוד ,םייעבטה םיד
 .תננכותמה וא השורדה העקשהה ןיבל

 רבדל םיעדוי םניא ןוגראב םילהנמה <
 ."תיבשחמ"

 "הלכלבה ינהוכ" ןיב ףתושמ הנכמ רסוח
 םיאב רשאכש ךכל איבמ "בושחימה ינהוב"ל
 בושחימה תוכרעמ תוליעי תיגוסב ןייעל
 תקלח" ,ונייהד ,םישרח לש חיש"וד םייקתמ
 "בושחימה ינהוכ" לש "הנטקה םיהלא
 םדיצמ הלאו םילהנמה יניעמ המולע תראשנ
 םהל ןיאש תואצוהה ףקיה לשב םילכסותמ
 .ןהילע הטילש

 - העפשהה תמר - ינשה תוסחייתהה רושימ
 לש םירדצה ןיב הנבה רתיל איבהל יושע
 החונ תוסחייתה תרגסמ רוציל ידכ .חיש-ודה
 ירושימ השולש תיצמתב גיצנ ןוידה ךשמהל
 :א"נעל םיעגונה העפשה לש הדידמ
 לבקתמ תורישה הדימ וזיאב אטבמ :וותוע =

 עוציבב שמתשמל עייסל ידכ רדעומב
 .ויתולטמ

 םינותנה הדימ וחאב תאטבמ :תוכוא <

 ,קויד :גוסהמ םיניחבתל םינוע םילבקתמה
 םידדמ .תומלש ,תונימא ,תוינכדע ,תונבומ
 -וציב הרדגה םיבייחמ ,תוכיאה לש ,ולא
 לע הליבקו תנבומ היהת רשא התואנ תיע
 .םישמתשמה

 תורישה הדימ וזיאב תאטבמ :תושימש <

 םירדמ .ותדובעב בלתשמ לבקמ ןכרצהש
 תויהל םילוכי תושימש תכרעהל םיירשפא
 שומישה תורידת ,םינותנב שומישה ןפוא
 .שומישה תולק ,תורישב

 ."עבט ךפוה לגרה" רוגשה םגתפה בטיה עודי
 וא תיתצובק הדמתה לש בצמ םייק םינוגראב
 תוירקיעה תוביסה (1) ןיק .'ג י"פע .תינוגרא
 :ןניה עדימ תוכרעמל הרשקהב וז הדמתהל
 ךילהתב דבלב ןטק ביכרמ הווהמ עדימה -

 .ןוגראב תוטלחה תלבק
 אוה םדאה י"ע םינותנ/עדימה דובוע -

 .תוטשפהב יולתו יתיווח - ינויסנ

 ךילחת אוה יונישו םיבכרומ םניה םינוגרא -

 ת
 וענמנ תולודג תועיספ :ינכפהמ-יפרצמ

 ת
 תועיבקל טלוב דוגנב דמוע הז חותינ

 ורחא

 יושע עדימה באשמ וב

אמ יטירק רתוי תויהל ל
 ל רש

 רשפא .ןוגראה לש םייפסבה
 2 עהל טלחהב

 נש רפסמ הריספמה הרבח תעדה לע

י םלוא ,םייקתהל ךישמת ןיידעו תופיצרב
 ןנש

 ולסחתה רשא םינוגרא לש תואמגוד רבכ

 .סרהנ םהלש בושיחה זכרמש רחאל

 ךכמ עבונ ולאה תושיגה יתש ןיב רעפה

 תואנ בל תמושת רסוח ונשי םיבר םינוגראבש

 יתורישו בושחימ תויגולונכט לש הרדחהל

 ש הרדחה .םישמתשמו םילהנמ לצא עדימ

 רבדל" ןכוס רותיא תבייחמ היגולונכט לכ

 (רוטזילטק) זרזכ שמשי רשא  ."הריבע

 ךותל ץוחה ןמ היגולונכטה תטילקו הרבעהב

 .ןוגראה לש םינושה םידברה

 יונישה ךילהת יכ שיגדמ ל"נה רמאמב ןיק
 :לע ססובמ תויהל ךירצ
 ןונכתב הפיקמ עקר תדובע תעקשה <

 תימצע"ענומ תויהל בייח יונישה .יונישה
 -רומ ךרוצ" לע ססובמו (םישמתשמה י"ע)
 שמתשמה ןיב הזוחל סיסב שיש ךכ ,"שג
 .תידדה תונימא לע תתשומ היהיש חתפמל
 ןוגראה ינפב םידמועה םיישקה רותיא
 ילמרופה ןנוכישו עדימה תוכרעמ דוסימב
 ךשמיי דוקפיתהש ךכ ,ינוגראה רשקהב
 .תיזרזה ותוליעפ תא קיספי ןכוסהש רחאל

 הנבהל עיגהל חתפמהו שמתשמה תלוכי *
 תרדגהלו תכרעמה לש לועפתה ידעיב
 .ןולשב וא החלצה תעיבקל עוציב ירדמ

 "ראב א"נעה יתוריש םודיקל וז תיטקט השיג
 תידוסיה תוברועמה תובישח לע העיבצמ ןוג
 -וקנש ןבו בושחימה ךילהתב שמתשמה לש
 -זוי .אוה ויחנומב תויהל הבירצ אצומה תד
 רשפאל הכירצ שמתשמה יפלכ חתפמה תמ
 חונ וב רשא םוקמ ותואב דחי רובחל םהל
 .םדקתהל שמתשמל לקו

 :םינוש תוג -הנתה יסופד ינשב שומיש תבייחמ ותוללכב ןוגראל תויתלעות בושחימ תוכרעמ חותיפ .בושחימ תוכרעמ לש תינכט הקופתו תוליעי רשאמ רתוי חונ רושימ יעבט ןפואב וניה ,ןעוציב תעפשהו שמתשמה תולטמ רושימ
 הנבמה לש םיחנומב + ע 4 הינב ךילהת והז .ומשל 0 ו לש דוסי םהש םינימא םינותנ ירא - סבונ אל תאז ידעלבש ןוויכ ה םיגרדל עדימ יתוריש לש תיתשת תריצי *

 .הטמ -הלעמלמ לש השיג תבייחמ הר ְק רשא תילוהינה תרמצל דחוימב ,ם 4 םיילוהינה םיגרדל םימלוה םיתוחוש 5 .
| 

 ז"משת ןויס 1987 ינוי "בשוח השעמ"

 רובע םיפקת םיחנומב םיתורישה חְוְסו

 ןוכנ המ = הלאשה ןמ ליחתמ שמתשמה

 ייפע ,תדבורמ םיתוריש תסיפת ?תושעל

 הניהש ,ןוגראה לש יכרריהה הנבמה
 מ תחא

 יתוריש חותיפב תולבוקמה תויגטרטסאה

 רקועב ,םיכרצה לע תונעל אל היושע ,אינע

 תשיגש דע רבוע רשא ברה ןמזה רעפ לשב

 םיתוריש קפסל החילצמ הלעמל-הטמלה

 תושעל ןוכגה רבדה ךכיפל .תילוהינה תרמצל

 הסיפת תרשפאמה היגטרטסא רוחבל אוה

 וזכ הרוצב ,א"נע יתוריש תקפסא לש תיכנא
 לכ לצא תישחומ היהת םיתורישה תלעותש

 .תיטחי רצק ןמז קרפ ךות ןוגראה ידבור

 -והינה תרמצהש היהת תירקיעה תועמשמה

 -ופל תללוכה היחנהב התוברועמ דבלמ ,תיל

 -שונה תויופידע תעיבקו עדימה יבאשמ חות

 תולעות םג ןיעב הארת ,תובשחמתהל םיא

 ,ןונכת ימוחתב היתולטמ רובע תוידיימ

 .תוטלחה תלבקו הרקב

 היגולונכטכ התמעטהו תירוזיבה הסיפתה
 -ראה יבאשמ תוצקהל האובב הריכב הלהנה
 וא יטקט ,יגטרטסאה ןונכתה תרגסמב ןוג
 -דומה םגדה י"פע ,סחייתהל הרומא ילועפת
 :םייסלק השימח םהמ ,א6 הששל ,ינר
 א(סמ6ץ (םינמוזמ ,ןוה) ןוממ

 אשת םדא חכ

 או הסתוח6 תונוכמ

 או םירמוח

 5 תויגולונכט תוטישו םינונגנמ
 5 םירסמ/בושחימ/עדימ

 הבישח יסופד םימייק םינושארה תשמח יבגל
 יתמ :םיעודי ךא םינוש תוילוהינ תוסיפתו
 ןפואב ןוגראה תא תונבל יוארה ןמ דציכו
 וצקוי םינפוא וליאבו רזובמ וא יזוכיר
 המולעהו תידוחיה הליהה לשב .םיבאשמה
 לש רוזיבה תוהמ ,בושחימה לש והשלכ
 דימת םניא ןוגראה ינותנו בושחימה יבאשמ
 םיתיעלו לוהינ יגרדל ןה ,םיריהנ וא םינבומ
 .ינכטה גרדל ףא
 הרדגהה תא ץמאנ ןוידה תא דקמל המגמב
 :[(2)-ב העיפומ איהש יפכ]
 םייקתמ םא תרזובמ בשחית הלועפ ,ללככ
 :םיאבה םיאנתהמ דחא תוחפל
 רתויב עצבתהל הלוכי הלועפ התוא +

 .(תרושקת תשרב) דחא תמוצ רשאמ
 תומלשב עצבתהל הלוכי הניא הלועפה *

 הלש םימייוסמ םיקלחו דדוב תמוצב
 םיתמצב תמאותמ הרוצב םיעצבתמ
 .םינוש

 ,רוזיב םינייפאמה םיאנתהמ דחא לכ רובע

 :םיאבה םירשכל תמוצב םיקוקז ונא
 ןסחואמ הלועפה עוציבל שורדה עדימה -

 .תמוצב
 בושחימה יכילהת תא עצבל תלוכיה -

 .תמוצב תיקלח תוחפל תמייק םישורדה
 רחא תמוצמ שורדל תלוכיה תמייק תמוצב -

 םיקלח (םגו) וא הלועפ התוא עצבל
 .חנממ

 תכל תקיחרמ הניה רוזיבה לש וז הסיפת
 "רעמ לש תמדקתמ הרוטקטיכרא תבייחמו

 -וקוטורפהו תרושקתה תיתשת ,הרמוחה תוכ
 לש דחוימב םלוא ,ונתושרל םידמועה םיל
 חותינ .תיעויסהו תיסיסבה הנכותה תוכרעמ
 -ומ וזכ ,הרוטקטיכראמ תושירדה לש טרופמ
 .(2)דב עיפ
 בושחימ תוינידמ עובקל הלהנהה אובב
 איה עדימ תוכרעמ חותיפ לש היגטרטסאו
 דחא לכ רובע רוזיב תיגטרטסא ןוחבל הלוכי
 םיצחלה .ליעל ונגציה רשא םיבאשמה ןמ
 םינתינ זוכיר לומ רוזיבה לוקיש יבגל םימייקה
 יפכ (3) יניק קמו ןלראפ קמ י"פע םוכיסל
 .1 הלבטב םיאבומ םהש

 לש הנבמה לש לכשומ בוציעל עיגהל ידב
 -רוג רפסמב ןייעל ונילע תרזובמה תכרעמה
 :םימ

 רצומה ייח רוזחמ :חותיפה עוציב תטיש =
 .תוולנ תויוליעפו
 הרוצתה :תכרעמה לש לועפתה תטיש
 .תוירחא ימוחת תקולחו תיזיפה

 חותיפ ןמזב התלוחתו הרקבה תטיש =
 .לועפתה תעב ןכמ רחאלו תוכרעמה

 -ולונכט תא עימטהלו טולקל ןוגראה רשוכ <
 .רוזיבה תיג

 לש חותינ םיעיצמ (4) סווניל .רו ןנאכוב .'ג
 ,ונלש םיכרצל .םינושארה םיביכרמה תשולש
 חותינה לש ןודיעה תמר ,תיחכונה תרגסמב

 לוהינו ןוגראל תוליעפ ימוחת :2 הלבט

 לועפת עוציב הנכות חותיפ

 תוכרעמ חותינ

 תוכרעמ תונכית תוינכת תנכה
 הרמוח לועפת | םינותנ ירגאמ לש הלהנמ
 תשרה לועפת תכרעמ דועית

 ידוקפת - תרמצה ןונגס

 ותישארמ יזוכיר בושחימה

 תימושי הנכות תקוזחת

 -וקה .2 הלבטב תאבומ איה ,תקפסמ םהלש
 אצמי הנוש היאר תיוזמ חותינב ןינועמה אר
 .(2)"ב התוא

 יד הב ןיא לוקשל שי םתוא םיביכרמה תרכה
 טרפה י"ע ןיב היגולונכט לש העמטהש ןוויכ
 ןידע ןינע וניה תינוגראה היליהקה י"ע ןיבו
 איבהל הכירצ הז בצמל תועדומ .ךבוסמו
 ןהו יגולונכטה ןכוסה י"ע ןה קדקודמ ןונכתל
 .ןוגראה לש הלהנהה י"ע
 תויגולונכט תעמטה לש םיבלשה חותינ
 -חמ שוביגל איבה ,בושחימה םוחתב תונוש
 -ברעהל .(3) םיבלש העברא ןב העמטה רוז
 -וצה יד ןדועמ וניא םש אבומה חותינה ונת
 :םיבלש 7 ןב רוזחמ גיצהל ףידענ ךכיפל ,ךר
 .היגולונכטה תועגנ ןוחבאו רותיא <
 .יסיסב עדי חותיפו היגולונכטה תשיכר <
 אשונ רובע ,בטיה םחותמו רקובמ םושי <

 .דאמ רדגומ
 תורחא תויגולונכטב היגולונכטה בוליש <

 .ןוגראב הלש היזופידה םודיקו
 היגולונכטה לש בחרתמו יתליהק םושי
 .םיאשונו םימוחת לש רכינ ןווגימל

 תויגולונכט תעפוה בקע תומישמ תכיעד <
 .ןהלש לאיצנטופה יוצימ וא תויפוליח

 בקע רחאתמ וא ןנכותמו רדוסמ - קוליס =
 .יוניש תלוטנ הדמתה

 בושחימה רוזיב לומ זוכורל םיצחלה תיצמת :1 הלבט

 תירוזיב השיג תיזוכיר השיג םיצחלה יגוס

 םישמתשמ י"ע הרקב יעוצקמ רתוי לועפת תילוהינ הרקב
 םישמתשמל הבוט תויתבוגת יוביגב תושימג
 רתוי הטושפ הרקב א"ב לש ליעי לוצינ

 תרפושמ תימוקמ תונימא

 ןטוקל ןורתי לש תוליעי םילודג הנסחא יפקיה םייגולונכט םיטביה
 תרושקתה תולע תנטקה תלוביק לש ליעי לוצינ

 םינותנל השיגב תולק רתי םיפתושמ םינותנל תיבור השיג םינותנה יטביה
 חטשה יכרצל המאתה = םינותנל רתוי הלק םינקת תפיכא
 דבלב םיעגנ םינותנ לוהינ רתוי הטושפ תוחיטב תרקב

 תווצב תוביצי םיחמתמ םיתווצ םייעוצקמ םיתוריש
 םישמתשמל םודיק ילולסמ הפולחתל תועיגפ תנטקה
 םודיק ילולסמ לש הרשעה

 ירוזיב - תרמצה ןונגס יזוכיר - תרמצה ןונגס תינוגרא המאתה
 תיפרגואיג רזופמ - תויקסע תושירד

 הרקב

 תוכרעמ תוחיטב
 תויופידע תעיבק
 תולטמ ןונקת
 םינותנל השיג תאשרה
 תולטמ ןומזת
 א"כ ןונכת
 בוצקית
 םיתוריש/םירצומ תכרעה

 לשכ ינייפאמ ןכו תוידוחי תויוליעפ בלש לבל
 העמטהה רוזחמב ןוגראה בוצימ .החלצהו
 ינויח וניה ,רוזיב ןוגכ ,הנותנ היגולונכט לש
 רשפאש תוירחאה ימוחת תא עובקל ידכ
 םריבעהלו "בושחימה ינהוכ" ידימ איצוהל
 -ונכטב ןויעל ףסונש ןבומכ .םישמתשמל
 תולעפתשהב םג ןייעל ונילע תרדוב היגול
 תועגונ ,תונוש תויגולונכט ןיבש (:ח16786זו0ח)
 אושנ תויהל יושעה םוחתל וא אשונ ותואל
 .רוזיב תטלחה

 ןוגראש ןה ןוידה ןמ רוזגל שיש תונקסמה
 בייח רוזיב לש היגטרטסאב טוקנל טילחמה
 (ןוגראה לש) ורשוכ תא ןובשחב תחקל
 תא ןנכתלו תירוזיבה השיגה תא עימטהל
 םיפצמ ונייהש ןונכתה תומר .םאתהב וידעצ
 היכרריהה תא םיוסמ ןבומב תופפוח אוצמל
 :?ינוגראה הנבמה לש
 .תויגטרטסא תרגסמ תוינכת -
 .תויטקט תוליעפ תוינכת -
 .תוילועפת הדובע תוינכת -
 תכשמתמו תמאותמ תרגסמ רוציל ידכ תאז
 .ןוגראב תירוזיבה השיגה םושייל

 תירוזיבה השיגה םושי לש םידחא םיטביה
 -תב הנבייו הדימב ,בושחימה יתוריש רוזיב
 בושחימ תוברת רוציל ןוגראל עייסי ,הנוב
 תירוזיבה השיגה לש לכשומ םושי .תישרוש
 -ושה םירזגמה לש ןוירפה תא רפשל םג לוכי
 שי השיגה םושיב חילצהל ידכ .ןוגראב םינ
 -ינמה םייתוגהנתה םיטביהל תונריעב ךרוצ
 חותינ .רוזיב לומ זוכיר אשונב ןוידה תא םיע
 :(5)דב גניק ילסל ןהו'ג י"ע אבומ הז גוסמ
 תודיחיה לכל בושיח תלוכי קפסל ךרוצה <

 -יטיגל הרוצב תאז תושרודה תוינוגראה
 .תימ

 לועפתה תויולעו ןוהה תא םוחתל ךרוצה <
 .ןוגראה קפסמש בושחימה יתוריש לש

 -דוחי םייבושחימ םיכרצ עיבשהל ךרוצה *
 .םישמתשמה תוקלחמב םיי

 תולועפב תינוגרא תודיחא רמשל ךרוצה <
 .בושחימב תויולתה

 תואבה עדימל תושירדל הנעמב ךרוצה *
 .ןוגראה תלהנהמ

 ךררב בושחימה יתוריש תקפסאב ךרוצה <
 .תינכט הניחבמ תמלוהו תיעוצקמ ,הנימא

 תודיחיל תקפסמ תואמצע ןתמב ךרוצה *
 איבהל ידכ ,ןהיתולטמ לוהינב תוינוגרא
 ההובג םיעוציב תמרלו תיבטימ תויתריציל
 .יתדיחיה גרדב

 -וגרא תודיחי ןיב תואמצע רומישב ךרוצה +
 ןתעפשה תא לידגהל רשפא םאו תוינ
 .רתוי בחרה ינוגראה הנבמב

 ךופהל ,רשפאתמ הזש םוקמ לכב ,ךרוצה <
 .הירופו הנהמל םיקסעומה תדובע תא

 ץמאנ ,תירוזיבה השיגה םושי תעבו הרימב
 -עיכ ,התמגוד תרחא וא ,וז תושירד תמישר
 תומגמה ןיב לוקש ןפואב ןזאל הסננו םיד
 ,דרפנב השירד לכמ תונמתסמה תודגונמה
 השיגה תחלצהל תיתשת רוציל םייושע ונא
 .םיינוגרא םיחנומב םג תירוזיבה
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 רתויב בושח יגולונכטה ןויעה לש םירושימב
 םירע ויהי םינעוצקמה קר אלו םישמתשמהש
 וליאבו ןורתי הווהמ רוזיבה ןהב תוביסנל
 םע תוכרעמ חותיפל קר איבהל יושע אוה
 רשא תוירקיעה תוביסה .םילודג לשכ ייוכיס
 -וענ ,םיינינע םימעטמ רוזיבב םינייעמ ןניגב
 -ועפה ינייפאמבו םינותנה לש תונוכתב תוצ
 םינייפאמו תונוכת .םהילע תועצובמה תול
 :םיללוכ רוזיבל םייעבט
 רתאב ללככ שומישב םיאצמנ םינותנה <

 רתאב תוקוחר םיתיעל םישרדנ םה ;דדוב
 .רחא

 םינותנה לש תוחיטבהו תויטרפה ,קוידה <
 .שמתשמה לש תימוקמ תוירחאב םניה

 י"ע לוהינו ןוגראל םינתינ םינותנה ירגאמ =
 ןיא ךכיפלו ,תוטושפ םיצבק ןוגרא תוטיש
 יסיסב תנכותב שומיש תושעל טלוב ןורתי
 .תמכחותמ םינותנ

 היושעו דחוימב ההובג םינוכדעה תורידת <
 .תדדוב תיזכרמ תכרעמ לקנב קונחל

 תושגינה תותליאש לש לודג ףקיה ונשי <
 הביבסב םיינשמ תוחתפמ י"פע םיצבקל
 .שלח םיצבקה ןיב רושיקה הב

 תמישר לככ ,וז םינייפאמו תונוכת תמישר
 לומ שרדיהל הכירצ ,תרחא הפקת תונוכת
 -תש ךרדב ,שמתשמה עצבמ ןתוא תולטמה
 רשא ,תעדה לוקישל ףתוש תויהל ותוא איב
 -מומי רשא ינשהו ןושארה םושיה תא עבקי
 .תרזובמה הביבסב וש
 -שמ ןוגראש םימושיה רפסמש רוכזל בושח

 דאמ יוצרו ןטק בור

 יכ םינושארה הלא ויהיש חילצמה רבד ןיא" ו ל

 ."החלצהה ומכ

 תריציב חילצי יגולונכטה יונישה לש ןכוסה

 טוקני םא םישמתשמה לצא יבשחמ עדי

 0 רוזיבה תיגולונכט םושיב הריהז השיג

 הבר העפשה ילעב םיטושפ םימושי

 לכ ,השדח היגולונבט לש הרדחה .שמתשמה

 !שה יאו ךורא ךילהת הניה  ,היגולונבט

 השוחת תרצונש דע םישמתשמה י"ע תטלקנ

 שמה היגולונכטל שמתשמה ןיב תותימע לש

 .ותוא תתר

 תורפס

 ררגרא םייונישו עדימ תוכרעמ .ןיק .וו יח רטפ ו

 סרמ ,1 ןוילג ,א"י ךרכ - בשוח השעמ .םיונ

4 
 הוקב תרזובמ הניב תנקתהב םילוקיש .ןוריב .א 2

 יאמ ,3 ןוילג - םיבשחמ .לודג יתיישעת ןרצנ

0 
 תוכרעמ .יניק קמ .ל סמיי'ג ,ןלראפ .קמ .פ ןראוו 3

 םיאשונ - תינוגרא הסיפתב תוילוהינ עדימ

 "צוה .תילוהינה תרמצה לש החתיפל םידמועה

 .ןיווריא דרא'ציר תא
 רע תנבה .סווניל .'ג דרא'ציר ,ןנאכוב .ר קא'ז .4

 טסוגוא-ילוי .(!188) רבה ,רזובמ םינותנ דוב

0 
 .בושחימה רוזיב וא זוביר .גניק ילסל ןהו'ג 5

 ,זא"י ךרכ בשוח השעמב עיפוה ומוגרתש רמאמ

 .1984 רבמצד ,6-5 ןוילג

 הלחה םיטקיורפ לוהינל הדובעה תצובק

 .םירבח 80-כ הצובקל ומשרנ .התוליעפב
 סרמב 197ב המייקתה הנושארה השיגפה
 .היבכמה רפכב 7
 הצריה .לא.יס.יד תרבחמ דוד-ןב יחימע רמ

 ריחמב טקיורפ תחלצה לע המקהה תשיגפב

 ,הצובקה תזכר ,רוצ-ןבא הילד 'בג .עובק
 תרגסמב ןוידל םיעצומה םיאשונה תא הגיצה
 .הלועפה ןפוא תאו הצובקה
 -ולאש ואלימ המקהה תשיגפב םיפתתשמה
 םהב םיירקיעה םיאשונה ועבקנ םהיפל ,םינ
 :הצובקה קוסעת

 .תולע תוכרעה
 .חותפה לוהינב תוכיא תרקב
 .טקיורפ לוהינל םינכוממ םילכ
 .הרוצת לוהינ
 תר ₪ ₪ 3 .הקוזחת לוהינ

 וסינעמ תיליסינידה הבשחמה
 תרושסתה לוהינ שפוח תזא

 00 6% (א000\)
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 תרושקת תשר לוהינ

 אא ואסתא אגא אןעא]
 שידח םילכ טס ךתושרל הדימעמ לטיגיד
 תא ,רתוי הליעי הרוצב להנל ךל רשפאמה
 .התוא רקבלו תרושקתה תשר
 ((.גא) תוימוקמ תרושקת תוכרעמב ,עודיכ
 לש תויעב תומייק (\\גא) תובחרומ וא
 וקב וא בשחמב הלקת ללגב םיתמצ תליפנ
 .תיפיצפס תמוצ לע רתי סמוע ןכו תרושקת
 תוברעתהל קוקו התא הלא םירקמב
 יצורע תרדגהל תיטמוטוא וא תינוציח
 תפיקעל ,סיתמצ ןיב םיביטנרטלא תרושקת
 םיתמצ ןיב טמוע רוזיפ וא תבשומ תמוצ
 .םינוש

 וא תימוקמ תרושקת תשר ךל שי םא
 להנל םילכה תא םג ךל שי וישכע תבחרומ
 .התוא רקבלו

 ני

 ו
 \םיבשחמ לוסיניר , ..הינש הבשחמב

 ל

 דרשמ תוכרעמ

 אז. 506180 2. 2050010 2.02. 200 6. תה, 5. 1בתתוהַק, 1. 56 ות

 :חוללו ריגל רבַעְמ
 תובישיב תויעב ןורתפו הלועפ ףותישל בשחמ תכימת

 םיבשחמב יטרפה שומישהש תורמל
 םתוא חונזל םיטונ ונא ,ידמל ץופנ
 תרבח לש רקחמה זכרמב .תובישיב
 ארקנה ייוסינ תובישי רדח הנבנ ,א6זסא

 תכימת אשונ תא רוקחל תנמ לע
 ףותיש ךות ,תויעב ןורתפב בשחמה
 .םינפ לומ םינפ תובישוב ,הלועפ
 ךרד תנבה איה ךוראה חווטל הרטמה
 תא וכפהי רשא בשחמ ילכ לש םתיינב
 .רתוי תוליעיל תובישיה

 תילאוטקלטניא הלטמ לכל עוציב ילכ השעמל תושמשמ תובישי
 םיטסיטטס םירקחמ .םישנא רפסמ ןיב המכסה וא םואית תשרודה
 םיזוחא 30-70 ידכ דע םילבמ דרשמה ידבועש ךכ לע םיעיבצמ
 .(26) תובישיב םנמזמ
 ,םיבשחמ לש בחרנה רוזיפה ףא לעש הדבועה איה תילאסקודרפ
 םיטרפ לש םתדובעל תועייטמ שומישב תואצמנה תוכרעמה תיברמ
 םיבשחמה םישטננ ,תובישיב .תוצובקב הדובעב תוכמות אלו םידרפנ
 תפדפד וא יריגו חול תמגוד ,רתוי םייביספ םירזע תבוטל רוחאמ
 .הלודג
 םיצממ םהש םושמ הבישיה לש הכלהמ לע םיעיפשמ הגוצתה ירזע
 -ול .םיפתתשמה לש ןורכזהו תרושקתה יבאשמ תא הקזח הרוצב
 תקנעה ךות ,הבישיב דקוממו ףתושמ ןורכז םיקפסמ ,המגורל ,תוח
 -ושיכה תא םימילשמה ,תונומתו טסקט לש שימג םוקימל תורשפא
 לבגומ בחרמה ,םלוא .םייבחרמ תונורכזב לופיטב םיישונאה םיר
 רודיסו ,רחא ךרוצ תרשמ חטש ותוא רשאכ םימלענ םיטירפהו
 תינדי שדחמ םרייצל שיש םושמ חונ וניא םיטירפה לש שדחמ
 .אירק יתלב תויהל לולע חולה לע דיה בתכ .רתוי רחואמ םקחמלו
 םישמשמ םה :עדימ ןוסחאל ןימא יעצמא םיווהמ םניא תוחול
 םירצונה תונומתו טסקטו תובר תוצובק תושמתשמ םהב םירדחב
 םא .האבה הבישיה לש הכלהמב קחמיהל םילולע תחא הבישיב

 תריגאל רחא יעצמא אוצמל שי ,תובישי רפסמ שרוד םיוסמ אשונ
 .תובישיה ןיב ןמזה יקרפב עדימה
 ,תוחולב תוירשפא-יתלב וא תושלחכ תולגתמה תויצקנופה תיברמ
 ,המגודל ,םושיר ירזעו ןולח תוכרעמ .םיבשחמב לקנב תומשוימ
 םיצבק תוכרעמ .תונומתו טסקט לש שדחמ רודיסב תושימג םיקפסמ
 םינועיטב ןויד ,תומדוק תושיגפב רצונש עדימ תפילש תורשפאמ
 תכשמהו םינועיטה תרדיס לש הירוטסיהה תגצה ,רבעב ולעוהש
 -שפאמ תויאמצע הדובע תונחת .הנורחאה הקספהה תדוקנמ ןוידה
 ןוידב םידעי לע עיבצהל ,תועד ףילחהל תובישיה יפתתשמל תור
 האצותה רשאכ ,תינמז-וב היעבה לש תונוש תופוקשת לע דובעלו
 -שמכ רתויו הדעוב רבחכ תוחפ שיגרהל םילוכי םיפתתשמהש איה
 .ףתושמ לעפמ תינבב ליעפ ףתה
 םשב עודיה ,ייוסינ תובישי רדח םקוה ,ולא תונויער רוקחל תנמ לע
 םיבשחמ םיכמות 001857ב .א6זסא תרבח לש רקחמה זכרמב ,(0

 ןנכותמ 601ג97-ה .םינפ לא םינפ תובישיב הלועפ ףותיש יכילהתב
 ךות ,םישנא השיש דע םיינש תונומה תונטק הדובע תוצובק רובע
 -רטמ .תימוקמ תרושקת תשרב םירבוחמה םיישיא םיבשחמב שומיש
 תושיגפה לש תוליעיה תמר תא תולעהל איה 60!ג89 טקייורפ לש ות
 יללכ רקחמ לוהינל תונמדזה קפסל ןכו בשחמ ינעדמ ןיב תומייקתמה
 ?.תובישיב םיכילהתה לע בשחמ ילכ לש םתעפשה תרוצ תודוא רתוי
 -ולונכטבו םיבשחמב שומישב דקמתה םדקומה רקחמהמ רכינ קלח
 (19 ,18) (וטוטססת[טזטתסוחפ) קוחרמ-דועיווב ךומתל ידכ תרושקת תיג

 שומישה תא שיגדמה ,(17,ו6) םיבשחמ דועיווכ עודיש המבו
 ינפ לע םיינורכניסא םינוידבו תרושקתב ךומתל תנמ לע םיבשחמב
 םינפ תובישיב תויעב ןורתפב דקמתמ ,דגנמ ,60180-ה .םיבשחמ תשר
 ונלש רקחמה תצובקב תובישי לש רתויב ץופנה גוסה - םינפ לא
 .ונלש הלחתהה תדוקנבו

 הלועפ ףותישל םילכ
 תנמ לע תונוש תוינכת רחבי בשחמב שמתשמה דרשמ דבו
 בלשל היושע דחא טקייורפ תמלשה .תונוש תורטמ גישהל
 ,ינורטקלא ןויליג תינכת ,םינוש םילכ רפסמב שומישה תא

 -המב תויוליעפ תומייק ,המוד רושימב .םושיר תינכתו לילמת דבעמ
 ונא ,הז רמאמב .תונוש הכימת תוינכת תושרוד רשא הבישיה ךל

 לכל הז רמאמב סחיתמ (6031890310) חול חנומה .1
 שמשמהו ריקה לע יולתה ,קיחמ הביתכ חטשימ
 עבצ לכב וא רוחש ,ןבל אוה םא ןיב ,תובישי ירדחב
 ,ריג תרזעב םיעצובמ וילע םינמיסה םא ןיבו רחא
 תנמ לע הז חנומב םישמתשמ ונא .ויד וא ןורפע
 רוחש חול הלימה תודוא תונבה-יא עונמל

 םג לוכי ויתויועמשמ רתי ןיב רשא ,(/06%0007)
 וא ,קוחרמ דועיוב תירחסמ ןימזה רצומ למסל
 ונא .תיתוכאלמ הניב תוכרעמב תונכית ןוגרא
 ,(<תווטטסגז0) ץבל חול חנומב שומישמ םג םיענמנ
 ןבל יתכתמ הביתכ חטשימכ שרפתהל לוכי רשא
 סיסבל ילככ וא ,םיינועבצ םיטעב םיבתוכ וילע

 ךיזגהפ!8166 0 קטזחוופפוסה. (2סחותוטתו6בווסחפ 0[ [ח6 401, החל 7

 לש רקחמה זכרמב חתופ רשא דחוימ יפרג םינותנ
 אטזסא

 רמאמה לש הנורחאה תרבחמה .ןמכוז יסול .2
 60188 הרובע רשא תיגולופורטנא הניה ,יחכונה
 -ועפ ףותיש תודוא רתוי בחר רקחממ קלח תגציימ
 .וילא תיוולנה היגולונכטהו םינפ-לא-םינפ הל

 ו
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 .בלחל רקב ירדע לש בשחוממ לוהינ
 .לג הילד תאמ

 חותיפל "שיבג" תצובק
 ץוביקבש דויצו הנכות
 המילשה ,רנרב תעבג
 חותיפ תא הלא םימיב
 ,רדעה לוהינ תינכות
 םישמתשמ ינפב הגצוהש
 ץראב םיילאיצנטופ
 תובוגתל התכזו ל"וחבו
 .תויבויח
 רדעה לוהינ תינכות
 3 לש הרדיס המילשמ
 םיקסועה םיפסונ םילודומ
 ןונכית :תפרה לוהינב
 תינבותו "תירקב"ה ,יווק
 .ןוזמה
 דחיב תודבוע תונכותה
 ןתינו בלושמ ןפואב
 לכ וא הליבחב ןשכורל
 - "שיבג"ב דרפנב קלח
 תועצמאב רנרב תעבג
 .םייצראה תוינקה ינוגרוא

 לעפמ .תבשחוממו תינרדומ םויה תואלקחה
 תעבג ץוביקבש דויצו הנכות חותיפל "שיבג"
 .תואלקחב בושחימה אשונל םרות רנרב
 רדעה לוהינ תינכות המלשוה הלא םימיב
 הנכות חותיפל - שיבג" לעפמב החתופש
 -צוה תינכותה .רנרב תעבג ץוביקבש "דויצו
 התכזו םיילאיצנטופ םישמתשמ ינפב הג
 וז תינכות תמלשה םע .תודהוא תובוגתל
 לכ תא הפיקמה תיביטרגטניא הנכות הרצונ
 .תחא הליבחב תפרה לוהינ יאשונ
 "שיבג"ב ןימזהל ןתינ רדעה לוהינ תנכות תא
 תונכות שולש םע בולישב רנרב תעבג -
 לוהינב תוקסועהו לעפמב וחתופש תופסונ
 :תפרה

 לבקתהל תדמוע ,וווק ןונכיתל הנכותה .ו
 -לקחל הנזה ןונכת ידומילב תיסיסב תינכותכ
 הנכותה .ב"הראב "סיוייד" תטיסרבינואב םיא
 "סיוייד" תטיסרבינוא י"ע הרחבנ "שיבג" לש
 .הרומת אלל הל ועצוהש תובר תונכות ךותמ
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 (רנרב תעבג - "שיבג" :חותופ) רקב תנזהל תבשחוממ תכרעמ - "תירקב"

 םייח ר"ד י"ע החתופ יראיניל ןונכתל הנכותה
 הנמה תא ביכרהל התועצמאב ןתינו ינבא
 תויתנוזת תושירד לע הנועה רתויב הלוזה
 ןווכל תורשפא הנשי שמתשמל .תומייוסמ
 ,םעט :ןוגכ םיפסונ םילוקיש יפל ןורתפה תא
 .המודכו םיסחי ,םירפסמ לוגיע
 איה ,שומישל הלקו הליעי ,תיתודידי הנכותה
 ןבו ,יצוביקו יבשומ קשמל דחוימב המיאתמ
 -יתו האצקה םשל הב םישמתשמה םילעפמל
 .םיבאשמ ןונכ
 הנכותו דויצ תללובה תכרעמ - "תירקב''ה .2
 הגוסמ הדיחיה תכרעמה יהוז .רקב תנזהל
 ןוזמ תקולח לע חוקיפ ךרוצל קושב תמייקה
 הלעמל ךשמב החכוה התוליעישו תותפרב
 .תולקת אלל טעמכ ,התלועפ תונש יתשמ
 יבחרב תותפר 7ס"כב םויה תדבוע "תירקב"ה
 -בורה לכ לש האלמה םנוצר תועיבשל ץראה
 .םיש
 הלגע לע תבכרומה ,תכרעמ הניה "תירקב"ה
 בשחמב תדייוצמה ,תפרב ןוזמ תקולחל
 הליקשל תוינורטקלא םיינזאמל הרושקהו
 תויחנה תרבעהל םינצחל חול ,תקייודמ
 -חנה תרבעהל יתרפס גצו בשחמל ליעפמהמ
 .ליעפמל תוי
 7 .שבורל תולעה הברהב הליזומ רתוי וא תח א הנכות םע דחי התשיכר ,םלוא ,רלוד 3,800 אוה דרפנב תשכרנה "תירקב"ה ריחמ .דועו לאומש ןג ,תדלומ ,הזע רפכ ,בקעי תודשא ,ןגמ ,הימ -רכ ,התבטוי ,םוקי :םהיניב ,םיבר םיבשומו םיצוביק ק ידי לע "תוירקב" ושכרנ הנורחאל

 המלקאתהו דנלוהל םג הקווש "תירקב"ה
 .םש
 "תירקב"ה ינותנ תא תלבקמה ,ןוזמ תינכות .3
 תודבוע תונכותה לכ .םינותנה תא תדבעמו
 - בשחמ תועצמאב תיביטרגטניא הרוצב
 הליבחה תקסיע תרגסמב .וימאותו 18א| 6
 תונכותה םע דחי "שיבג"ב ושכורל ןתינ
 ."תירקב"הו
 "שיבג" לש תפר לוהינל הנכותה לש הדוחיי
 "תונולח" לש היגולונכטב שומישב אוה
 .ןותנו ןותנ לכל החונו הלק השיג תרשפאמה
 שמתשמל רשפאמה ,תוח"וד ללוחמ הנכותל
 תוארל הצור אוה םחוא םינותנה תא רוחבל
 תינכותל .םתוא רומשלו ,תנכתמ תרזע אלל
 -תנה לש םייניב ימוכיסו םוחית ,ןוימ תלוכי
 .ךרוצה יפדלע םינו
 יבגל שדח רוד הווהמ הנכותהש ,רמול ןתינ
 תונימא הל שי .קושב תומייקה תונכותה
 ,שמתשמל הלקו החונ איה ,תיברימ םינותנ
 -ישה ,(...וללגב ילואו) ברה המוכחית תורמל
 רתויב שומיש ךירצמ וניא הב ףטושה שומ
 .םידילק 4-57מ
 םויה תללוכו 1980 זאמ תמייק "שיבג" תצובק
 ףנע ץוביקב חפטל התרטמ .םישנא הרשע
 ינב תא ךושמי אלא ,םיריכש קיסעי אלש

 .ץוחבמ םיאתמ הדובע חוכ ףאו קשמה

 לש התובידאב שגומ
 שיבג תרבח

 תוכמותה תוינכת גציימכ "תובישי תגומב םישמתשמ
 יל" חנומהו ,תובישיב תויעב ןורתפבו תיתצובק היצקארטניאב
 .001ג0-ב שומישל דחוימב םיחתופמה תובישי ולכל טחיתמ "0
 לכל םאותמ קשמימ וקפסי םהש איה תובישי ילכמ תידוסי השירד
 יפתתשמל רשפאל דעוימ הז םישמתשמ-בר קשמימ .םיפתתשמה
 תידיימו הלק הרוצב םירחאה םע היצקארטניא רוציל תובישיה
 .בשחוממ ךוות תועצמאב

 ללכ ךרדב שמשמ (יאחאז סט 0 ו ואתהגו ץסו 861) / 516 חנומה
 הכירעה בלשב עיפומ לילמתה םהב רשא לילמת ידבעמ רואיתל
 הבושח הטשפה ראתל תנמ לע .הספדהה בלשב עיפויש יפכ קוידב
 יעתמז ץסונ 506 85 וצחגו) 5 יגולנא חנומ ונרדגה תובישי ילכ לש
 תונומת לש ןתגצהל סחיתמ רשא (י'יאהוטלע יאק ואטבל שיו ,[ 6
 1/5. ויה הבישי ילכ .םיפתתשמה לכל ףתושמה עדימ לש תויבקע
 ןכו רבד ותוא קוידב םיאור הבישיב םיפתתשמה לכ םא ןיטולחל 35
 .םירחאה םיעיבצמ ןכיהל
 םע היצקארטניא םיעצבמ הצובק ירבחש םשורה תא רצוי 5
 תיתצובק החיש רבעל טשפתמ אוה .הגשה ינבו םיפתושמ םירעי
 םינכורה םישנא ינש י"ע ספתנה עדימל תפתושמ תושיגנ רשפאמו
 אוה .יטירקה ןויערה אוה 1/1/5ת//5 .םיוסמ םישרת יבג לעמ וידחי
 הזיאו םירחאה לש םתדובע תא תוארל תלוכיה לש התובישחב ריכמ
 ."םהידי תונומט ןכיה תוארל" :תומדקתהב אצמנ הדובעהמ קלח
 םיעיבצמ תועצמאב הז יתוזח יוטיב שממל ןתינ ,תובישי ילכ תרזעב
 םידעי יוליג י"ע ןכו תומדקתהב תאצמנה הדובעה רבעל םינווכמה
 .םירתוח םתארקל רשא
 ,םהיגצ ג"ע הנומת התוא דחא לכל ןתי טלחומ ו/1/5ת//5-ש ףא לע
 הסריגב שמתשהל ונפדעהו ידמל ליבגמ חנומהש ונאצמ לעופב ירה
 -ביטקארטניא תונולח ןיב לידבנש ישומיש ,המגודל .(32) ולש הלקמ
 ילעב םייטרפ תונולח ןיבל ,הצובקה לכל םישיגנה םיירוביצ םיי
 םייטרפ תונולח .(ישיא ינורטקלא ראוד ,המגודל) תלבגומ תושיגנ

 ו

 וב

 קס יטזח
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 ₪037000007-ה לש ךסמה תנומת .1 רווצ
 .ישפוח טוטרשל לודג חטש קפסמ אוהש איה ולש חתפמ-תנוכת .חותיפה לש םינושארה םיבלשב אצמנ ךא ,לעפומ ,601גט-ב שמשמה ,803ז0חסוטז ,תובישיה ילכ
 י"ע ריגה תא ינולפ לטונ ,חולה לע טטרשל ירכ .עיבצמו הריעז הביתכ תונוכמ ,קחמ ,ריג תסיפ :םושיר יעצמא רפסמ ליכמה "םיריג שגמ" שי הביתכה חטשל תחתמ
 עדימ לש אלמ דחא חולמ רתוי שרדייש ןכתיו תויה .עיבצמה תא לטונ אוה עיבצהל ידכ ;קחמה תא לטונ אוה קוחמל ידכ ;ריגה רויצ לעמ טע וא רבכע לע הציחל
 .םדוק רצונש חולל הרזח וא יקנ חול תגשה םירשפאמ תיתחתב תמתוח לש לדוגל םיצווכמה תוחול לש "תמתוחה ןוילג" ,הבישי לש הכלהמב

 יגצמב הלקהה השועש יפכ /ע5ת//8 לש השיפתה תא םירפמ
 םירבדל סחיתהל הליעי ךרד הניה העבצהש ףא לע .םיעיבצמה
 -רוסמ םיליעפה םיפתתשמה לכ לש םיִנָמְסה תגצהש ירה ,החישב
 .הליעי הרשפכ הלגתמ השירד יפל קר םיעיבצמה תגצה .ידמל תלב
 -וקמב עיפוהל םיירוביצ תונולחל הריתמ 5/30%///1 לש תפסונ הלקה
 םינתינ םיירוביצה םיעיבצמהש ךכ םינוש םיכסמ ג"ע םינוש תומ
 תלוכיהמ קלח בירקמ רבדה .ןולח-תוסחוימ-תוטנידרואוקל םוגרתל
 ךסמ יכרעמ רשפאמ אוה ךא ,ךסמה םוקימ י"ע םירבדל סחייתהל
 .םיישיא
 רשאכ רתוי םיליעי תויהל םילוכי ,םירחא םיכילהתל המודב ,תובישי
 הלועפב םיכמות 60!ג5 ילכו תויה .דימ םיעצובמ םירבד רפסמ
 -וליעפב הכימתו הרכה אוה ילכ ןונכתב חתפמ אשונ ירה ,תינמז-וב
 הלועפ רובע .תויליבקמל הנכופהתש ךכ קוריפל תונתינה ולא תוי
 ,םיריבס םידמימ תולעב תולועפ רפסמל הלטמ קרפל שי ,הליבקמ
 םינוש םירבח רתוי וא תוחפ תיאמצע הרוצב עצבל םילוכי ןתוא
 ידמ תוידדהל הנכופהת ןה ,ידמ תונטק תולועפה םא .הצובקב
 רוציל תנמ לע ,לשמל .תיתועמשמ תויליבקמ לכ לכסי קשמימהו
 תשקה לש המרב תויהל תולוכי אל תויצקארטניאה ,ףתושמ לילמת
 ,ךרוצ אלל תולודג תולועפה םא ,דגנמ .תילאודיבידניא םישקמ
 .(םזיגרניס) תויפרצימל םייוכיסה םידבוא
 -יצנטופ םג ובוחב ןמוט תופתושמ תורטמ לע ליבקמב דובעל תלוכיה
 רפסמב הנשרדית םיטקילפנוק ןורתפל תויגטרטסא .םיכוכיחל לא
 .םייתרבח םיצוליא לע ךמתסהל תובורק םיתיעל לכונ ךא ,םירקמ
 ינפב תיפרג םיעירתמ "סופת וק" וא םיטקילפנוק יוליגל תכרעמ
 והשלכ רחא שומיש השוע וא ךרוע ףסונ והשימש םישמתשמה
 .םיכסמה לכ ינפ לע דימ גצומ סופת טירפ ;טירפב
 -יפאמה תובישיה יגוסב הכימתל םילכ רוציל היה יתלחתהה ונדעי
 .תוימשר ןניאשו תוימשר תובישי ןיב םיערתשמה ,ונתצובק תא םיני
 ,637680ו0ז-ה .ונחתיפ רשא תוימשר-אלה תובישיה ילכמ דחא
 .(1 רויצ) ריגהו חולה לש ודיקפת תא ידמל הבורק הרוצב הקחמ
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:/ספדמו 1/1 30ומ05 בשחמ) רואל האצוהו הקפהל תיואמצע תכרעמ
 (] 8561 יא תוז6ז 

 גסוה(ספ! 1265/10 וכו

 אלמ ןורתפ .40[/1ו01058 דק
 .ךנחלוש לע
 התא (דרשמ ,לעפמ ,הרבח) סלועב קסע לכ ומכ
 .ייריינה לעש םג ךמצע תא גיצמ
 ,םילילמת ידבעמ ,הביתכ תונוכמב רזענ התא
 םג סיבר סירקמבו ,םיכמסמ סוליצל תונוכמו

 ינוכמ ,סופד יתב ןוגכ םיינוצית םימרוגב |
 .ידכו םוסרפ ידרשמ ,לופכיש ן

 ומכ קוידב דימת אל הזו ,לברוסמ הז ,רקי הז

 .תיצרש

= 4 --+ 

 יזכרמה ןוכמה

 רקתמל

 הקיטס יטט סלו

 ---הרשיב | - לארשיב

 לוי לארשב תפסעבב 20101873 ) םוימ  םימ

 - 2 לע הדיפכ

 מב 'הדי ל
 רשקה תרי

 בטיה ורמש
 )ל לכב הי
 <  היתודו

 ותמיתחב המ
 .הפקת הב

 םכתורשל ,הל
 תלבקל יזברמ ן
 .03,254227 ,ץ

 ?וישכע עיקשת דציכ

 :הנבהל חתפמה
 לסה בכרה

 תדמצה םע םג
 ב

 הכיועמה ימוכס ולדגוה

 ה תספדמו תוידוחי
 פוס לש 1.350

הדובעה ןחלושמ םוקל ילב
 לוכי התא ,ךלש 

 הלא ומכ םייתוכיא םיכמסמ רואל איצוהל

 .הטמל ןאכ האור התאש

 תכרעמ סע תושעל לוכ* התא המ

 ?דה0ות105 דק

 קסעה תרילנה תא בצעל ,םיספט ןנכתל ,ךלש תיקס

 תוחייוד ,םייפסכ תוחייוד ,תוריכמ לבתכמ ןנגסל

 יפד ,תוירחסמ תועצהו תומכות ,םיטסיטטס

 ינולע ,תוחוקלל עדימ יפד ,םיימינפ עדימ

 סול רדס תוינכות ,םיעוריאל תונמזה ,תמוסרפ

 ,רצומ יפד ,םינולאש ,תובישיו םיעוריאל

 !חוקל ןואטב
 ו4םםמ ןוילג

7 

 :שדחה תועבטמ

 ש לח  רטאכש
 הרכהב הז ןיא רלודה .
 לב < שב ךופה םיסחתיה תכרעמ

 תועבטס םע (או

 .םירחא םיבושח
 .רחאה

 לקסה עפסומ דציב
 זרלודה תא בסחל וציב
 לש יונישכ ךורכה בושיח לכב

 תו

 רחא ינקירסא רלוד לש ריחסה
 רחאה עכסמה לש יוויש תא אלו
 .םירלודב

 יתס ןיב לבלבל הייטנה)
 תוגריע ,יאמ עבונ חלא םירפסמ

 ,בוריקב ,
 ןיב ץוהה ר

 ןיבש םיריחסב יוניש אללו ,תונידמה
 ,(רלודל סרפ) לסה תולבטס

 | ,תוטספבו תולקב

 ,קנבדארשי  תצוכקו אבפ ב
 .הבש תורבחה תורשע

 ודתואסה ]
 מצוב 1! םּו

 רראיליס 3]-כ םכת
 לש לודיג  .םישדח םילקס
 תמדוקה הנשה תמועל 0%
 רקיעב עבונ לודיגה
 ה קוסב קנכה לס

 יקיזחמה קנב,ארשי תוחוקלל
 דארשי וא סו

 195 /םוקסב ח*ש250 ,סידרק
 סויה דע
 םמ"ארשי תסר בחרות בורקב
 ימצעה ןוהה לכ רס | למ. "אדשיב הלודנה תינטרג ,גרוכסהכ | םיטמוקנבה תסרל ךופהתו
 ן ח"ש  דראיליפיכ 0

 ירי ,(דחואסה ןואסה

 בה ןוילגב

 םייבסכה תוחודה ומסרוב

 1986 תנועל קנבארשי לש טמארשי יסיטרכ יקיזחמכ
 ת"ש 'מ 428 'קנ חווד " ימצעה ןוהב לודיג 2

 גלאוזיו השחמה סע סירצומ גולטק ,םיפקש
 ודועת ,שומישו הלעפה תוארוה ,םיטוטרש
 ..הכרדה תורבוח ,םירמאמ ,סיזוח ,ןותיע
 : .םיפסונ תונויער ,?אדו ,שי רבכ ךל

 ת
 ,ת

, 

 1( 461ת105ב 277 תכרעמ

 תואצוהה תא הניטקמ

 תרזוח א[ גסות דיק תכרעמב ךלש העקשהה
 התיא עצבמ התאש הלועפ לכ .תוריהמב ךילא
 .תואצוהב רישי ןוכסח איה
 / תא .ךלש תינבתכה הסיפדמ םיטסקטה תא

 ן תולדגה ללוכ) תיפרגה הכירעהו דומיעה

 לוכי התא (סינושה סיטנמלאה לש תונטקהו
 | ישנאמ דחא לש ותרזעב וא ,ךידי-ומב עצבל

 | רפסמ תעיבק - ןורחאה בלשה רתונ .ךדרשמ

 .לכה הז .הספדה תארוהו םיקתועה
 הז ומכ תיארנ האצותהו - ינוכסח ,רהמ ,טושפ
 .סופדה תיבמ העיגה התע

 קנבארשי ת
 ו

 ל 5 61 3. ₪ 6-49
 תויטבצמרפ תוישעת

 ךינפו שדח להנא

 ול םילחאס ונא
 .שדחה וזיקפתב

 ונתרצותמ השד

 תוינוית רש תוקלד יומר
 קנבח לש ז וכגה תו

 םינמוזמה ךס הו
 קנבזארשי לש | תורתיהו
 ת*ס דראילימ !2יב ומכתסה
 ,(תמדוק הנשב !11.3%)
 תונודקפ ףקיהכ םג היילע הלח
 ,תואוולהה ףקיח ,רוביצה
 ולנעפמ ווורכו ח"טמ תוגודקפ
 .תוליגר

 ,םימיוסמ םיגותיעב תנוּהתאל .םסהופ

% 

 1986 ,רבמבונב גל

 בכרהב תופורת לצא םירידנ םהש ,אסישפסח | לש סיתובנ
 לש האצות וג ביהראב םיאפור ברקב  ,אסוזץטסח וז-ל ברז

 1 'טמ תפורתכ 0

 ןולע תקפהל רוב: ורואצוה תאוושה

 סידומע 4
 הטישב
 הליגרה

 חייש 0

 תכרעמב
 אגס דק

 חייש 5

 ךילהתה

 רדס
 חייש 0 חייש 5 דומיע

 חייש 5 חייש 150 | סייניב ימוליצ

 דחא סולי עובש עוציב ןמז

 חיש 0 חייש 5 כייהס

 32 דע - סישמתשמ תבר תכרעמ

 18%[ 267ו שוטניקמ יבשחמ

 תשרב סירבוחמ

 בחרתהל הלוכי /1401מ:051 2דיש תכרעמ

 .םישמתשמ תבר תכרעמל
 רבחתהל סילוכי תחא רזייל תספדמ ביבס
 דויצו םיבשחמ 32 דע //0פ16181א תשרב
 ,יוביג פטרס ,סיננוכ ,םיחישק םיקסיד - יפקיה
 לבשחמ ,תוילאנויצנבנוק תוספדמ ,סיניוות
 .ידכו 18אז 6

 םייתנוע ךועמל תוירחא בתכ

 םגד תרצותמ

 תוסאץמסה | -ל התע טכרעש תיתדבעמה הקידבה תואצות ת
 ז"כומל האלמ תוירחא ח:
 .השיכרה / .לש הניקת

 היטרפ רשאכ ,תאז הדוע,
 קירטקלא תרבח ,המותח
 מ"עב הקינורטקלאו לו
 וא/ו ינכט םגפ לכ רובע ת
 האצותכ אל ומרגנ ךשא 1
 שומישה תוארוה לע ק
 םכניהש .רצומל תופרוצו

 םירבש לע הלח הניא וז
 האצותכ ומרגנש םיימינפ *
 אלש הלעפה בקע וא ,הכמ
 .תופרוצמה תוארי

 ,תבייחתמ , תוירחאה תר:

 לכ ףילחהל וא/ו ןקתל *
 ,והשלכ םולשת תייבג אלל

 ךיראת רבו,

 רכומה

 תבותכ חנו|

0-2 
 רכומה תמתוח . המיתח

 מ"עב הקינורטקלאו למשת ירצומ קיי

 םוימ םימי םייתנש ךשמב תאזו

 לע הדיפלמ "קירטקלא" תרכח *
 ומכ .הדי לע םיקוושמה םירצומה ביט

 רשקה תרימש לע הרבחה תדקוש ,ןכ
 י , :היתוחוקל םע
 בטיה ורמש .םכל רוזעל וגל ררזע אנא

 תע לכב הוגיצהו תאו הדועת לע
 םישרדנ

 .ונלש תינכטה הקלחמה

 ותמיתחב המותח הניאש הדועת *

 .הפקת הניא רכומה לש ותמתוחבו

 םכתורשל ,הלקת לש הרקמ לכב *
 תלבקל יזכרמ ןופלט .תינכטה הקלחמה
 .03,254227 ,ץראה יקלח לכמ תועדוה

 ביבא לת ,0000 .ד.ת

 .אוגסומז05ב דק

 בייהרא תא השבכש תכרעמה

 ו בסוחזס5ה 127: תכרעמ תרדגומ בייהראב
 בושחימ סוחתב רתויב הבושח ךרד תצירפכ
 .דרשמה
 רסח בצקב תורכמנה ,תוכרעמה יפלא תואמ
 ררקימה תיישעת לש הינפ תא וניש ,םידקת
 א ספו6 לש שוטנלקמ תא וכפהו םיבשחמ
 .תורבח לש סהידרשמב רתויב ירלופופה בשחמל
 .ףוח לא ףוחמ םילעפמו
 רתויש ךכל האיבה א[ג6ותזספח 27 תכרעמ
 ןפואב סויה תושענ תויקסע תומישמ רתויו
 תווצה ידי לע ,דרשמה ימוחת ךותב ,יאמצע
 .םייקה

 ם:להנמ תוטי

 ךשמל

 דשמל

 יאנתל םיפופכ ליעל סיט-

 ,ףקותל ותטינכל חסילוכה יא

 לש ישדות םוכס .אלמנ |ת"ש

 ס"ע לווה תבוןבל תוטכ הרקמל ףסו תוטיב 'איגי|ז

 ,תטנכת סממ רוטכ) חתכי

 ח'ש

 יככ סירמעומ לש חוטיבל סתלבק

 ןיא סלוא ,סיליגר הלנק יאגתב תוטינל לבקתי רמעומש התנהה ָךז

 .סהשלכ .סירחא סיאנתב וא םיליגר תלכק יאטתב דטעוס לכקל חרכתז
 תתמכסה לע שרטמב העיזוה חונתהש רחאל קר וטקותל סנכנ ח

 ךיניע-ומב תוארל אוב
 ךידי-ומב תושעל לוכי התא המ
 עצבל ךל תרשפאמ %א13סותזס5ת 2715 תכרעמ
 תלדגה ךות ,יאמצע ןפואב הקפה לכ טעמכ
 .האצותה לעו עוציבה לע ךלש הרישיה הטילשה
 תויורשפא לש סוצע עפש ךינפב תחתופ איה
 .די תטשוה קחרמב ןלוכ תא הביצמו תושדח
 תיב לש המרב רצות תוכיא ךל הקינעמ איהו
 תוכורכה תוברה תואצוהה ילב ,הלועמ סופד
 .ןמזב יתועמשמ ןוכסח סעו ךכב

 הז תא ךל שיש ס

 הלכשה 4

 תוטיבה תליחתמ םינש

 חוטיבה תליחתמ טינש

 הזטיבה תליחתמ סינש

 ועבקיש

 :לארשיב םסיגיצנ ==

 מ"טב הנכותו םיבשחמ עדי

 קינלוקש 8 ריאמ ,חריש

\ 
 הריטה 4

 יזכרמה | ןוכמה ו :

 - רקתמל = :
 הקיטסיטטסלו | [7 .

 לארשיב
 חוטיגה תכוקת רמה

 תעצומ עוציב תלת( חיש תיסדש

 םיאושינ |

 0 תוטיבל דפעופת י'ע םימולשת | קיסעפח

\ 
0 

 2-4 ת"ש סינש לש היתורשל

 ו פ ה רק
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 "בעה לע הקזח הרוצב
 תונעשנה תוימשר-יתלב תובישיל דעוימ אוה

. 

 ה יבג לע רייצל תנמ
 לע .ימשר יתלבו ישפוח ןונגסב עדימ תר

 .קוחמל תנמ לע - "קחמ"בו ,"ריג"ב שומיש ינולפ השוע ,₪03ז6ת0ז6ז

 םאו הריעזה "הביתבה תנוכמ"ב שמתשמ אוה סיפדהל ונוצרב םא

 םע עוביר טטרשל ידכ ."עיבצמ"ב שמתשמ אוה ,עיבצהל ןינועמ אוה

 הסריג .תושקה עברא עצבמו "ריגה תא" ינולפ "לטונ" ,80370ת016ז7ה

 חולה לש תמייקה תרגסמה תא ץורפת 86376ח016ז-ה לש תמדקתמ

 ,םידמימ יוניש ,הענה ,הקתעה ןוגב םירושיכ תפסוה י"ע ריגהו

 ןכו סוקינ) הקלחהו הצבקה ,ימוג יטרס לש םיווק םע תורשקתה

 ש טס ךותמ היוצר הנומתל (%31:ח9) הדימ הנק תריחבב שומישל

 .רבעב ּורמשנש תונומת
 לש רתוי הברה םילמרופ םילדומ לע םיססובמ םירחא 35|60 ילכ

 ינש לע ונבל תמושת תא םידקממ ונא הז רמאמב .הבישיה ךילהת

 ,/1ז0/0ז7ר ;הגצה ןונכתב תונויער ןוגראל ילב ,00אסושז :ולאכ םילכ

 םילכה ינשש ףא לע .תויפולח תועצה לש הכרעהו לוקישל ילב

 ,םינבומ תובישי יכילהתב המיאתמ תיבושיח הכימת קפסל םידעוימ

 תויונמדזהה ןווגימ תא טילבי םיכילהתה ינש ןיב דוגינהש ירה

 .הז ךוותב םיבשחמ תיגולונכט לש המושיב תומייקה

 שומיש ךות הגצהל תונויער ןוגרא
 (020007ב

 הרוצב תוגצה תנכהל שמשמה 60/30 ילכ וניה סקסו 7

 טסקטו תונויער לש רֶאתיִמ איה ותקופת .תיביטקלוק 1

 םיראתימ ןיכהל תנמ לע 608ח000ז-ב ונשמתשה .הוולנ

 תוינכתל המוד אוה םינבומ רפסמב .הז ללוכ ,םירמאמו תוחישל

 -ראל תושמשמ ןלוכ .(34) אסוט676%7ר (25) 10650ע16, 1 וחא-ד'גחא

 שומישל דעוימ אוהש ךכב ידוחי 609ח06ז ךא ,תונויער ןוג
 .םישנא תצובק י"ע יביטקלוק
 הלועפ ףותישב הביתכל הבישיה ןונגס תא הקחמ 008חסוטז"ה ךילהת
 תיבשחמה הכימתה אלל אטזסא לש רקחמה זכרמב ונשמתשה וב
 תונויערה :רורב םגתפב םיחתופ ונא ללכ-ךרדב .םינש רפסמ ךשמב
 דציב איה וז הדוקנב היעבה .בתכנ אל המואמו ונשארב םיאצמנ
 .ראתימל םיקוקז ונא ,ןכבו" :הלאשב ליחתהל רזוע אל הז .ליחתהל
 -ובקהש שרוד הגצה לש הנונכת ,תאז םוקמב "?1.א.1-ב םושרנ המ
 ,םדוק וגצוי וליא ,וידחי םירבוח םהמ וליא ,תונויערה המ טילחת הצ
 .טימשהל שי תונויער וליא ףוסבלו ,הגצהה רדס

 תרעסה - םירורב םיבלש השולשב הבישיה תא ןגראמ (ס0קחסזטז
 לש הנוש טס שיגדמ םהמ דחא לכ - הכרעהו ןוגרא ,תוחומ
 ,םייטנבלרה םיבלשה ךרואל תמדקתמ הצובקהש לככ .תויוליעפ
 שגדומה ,תוחומ תרעסה ,המגודל :תוירשפאה תולועפה טס בחרתמ
 תואצומה תוצובק .ןורחאה בלשב םג עוציבל ןתינ ,ןושארה בלשב
 תידימ גלדל תולוכי ידמ ליבגמכ םיבלשה לש השקונה ץוליאה תא
 "-תהל איה ונתנווכ .תוירשפא תולועפה לכ וב ןורחאה בלשה רבעל
 תונונגסו םימייוסמ תובישי יבילהת לש םדודיעל תוטישב תוסנ
 .ידמ םיליבגמו םיחישקל םילכה תכיפה אלל תוגהנתה

 תוחומ תרעסה
 תונויערה לש תינושארה הריציב ךורכ תוחומה תרעסה בלשו תויה
 תויצקארטניאב הלועפ ףותיש רדועל בושח ,הגצהב םישמשמה

 ,(10) תונויערה לש םתמירז תא בכעל וא עירפהל אלו תויתצובקה
 ,הז בלשב םיזנגנ וא םידבועמ םניא תונויערה ,ןכל ,סטקחטוטזחב
 ,תאז םוקמב .(2 רויצ האר) םנוגראל תשדקומ הטעומ בל תמושתו
 ירוביצ ןולחב יונפ בחרמ רחוב ףתתשמ :תחא תיסיסב הלועפ שי
 .ןויערה תא םיראתמה חתפמ-טפשמ וא חתפמ-תלימ סיפדמו

 ךומתלו תונויער יטירפ ףיסוהל ,תינמז-וב לועפל םילובי םיפתתשמה

 ( 3 טטקמוזוסח הט(וטז ) 600-וו0שז םילימה ףוריצמ עבונ 6סָקמסושזש םשה 3

 .(וידחי תעדל) 60-שח0-וטז \א

 ז"משת ןויס 1987 ינוי "בשוח השעמ"

 ו53 שחשו זוכה הויה זפת הו רז

 ו

5 

 זר וזו 1 ₪

 ו 7

 ךוה6/52866 6אז6ה5ו005

 יי

 שזז %
 5 ו:

 ואז וו 1

 וו
 רויפמוכזו +

 תן

 ו ם ובויוש תו

 ומתברזר>= הן וז שו ו:ןיוביי

 וג שרפה הי וז ו רז הוז
 7 זר סו הזז מו

 ןרו< 3 60 31ו בז

 נפו | יוז ו י!ויווז ב]

 זי

 (6080066ז םע תוחומ תרעסה .2 רווצ

 .הוולנ טסקטו תונויער ףיסוהל םיפתתשמ םילוכי ,תוחומה תרעסה בלשב

 השקה י"ע ןולחל םיסנכומ תונויער .םישלח תונויער לש הטמשה וא תרוקיב

 תא גציימה טפשמ וא הנטק תרתוכ תספדהו ןולחה עקרבש רבכעה ג"ע

 םע טירפה תריחב י"ע סנכומ רתייטוריפב תונויערהו טסקטה רבסה .ןויערה

 .ררפנ ןולחב םיטסקט ךרועב שומיש כ"חאו רבכע

 אוה םא וליפא) טירפ קוחמל םהל רוסא ךא ,אוהש ןמז לכב טסקטב
 תשמשמ טסקטב הכימת .ובבוסל םהל רתומש תורמל ,(םהלש
 ,הסנכוהש עגרב .הגצהל חונימ דּוסילו טירפ לש ותועמשמ תרהבהל
 דחא לכ י"ע תפסונ הכירעל וא תירוביצ הרוצב הגצהל תנתינ איה
 רבצכ הארנש המב ירמגל אלמתמ ןולחה רשאכ .םיפתתשמהמ
 רבעל עונל ץחל ליחתמ ,ןוגראל ןנחתמה ,תונוש תומרב תונויער
 .אבה בלשה

 ןוגרא
 בלשב ורצונש תונויערל רדס עובקל הצובקה הסנמ ןוגראה בלשב
 תונויערה רדס תא עובקל ןתינ טָפתסוטז תרזעב .תוחומה תרעסה
 תלועפ ,ךבל ףסונ .תוצובק-תתל תונויער תצבקהו הגצהה רדס תונויער רושיק :תויסיסב תולועפ יתשב שומיש ךות תיתגררה ה
 י"ע ישעמה ןעוציב םרט ולא תולועפב ןויד תרשפאמ טירפה תענה
 םרושיק וא לוכשאל םתכיפה ינפל הזל הז בורק םיטירפה ב

 םתאש םושמ 'םיחותפ םיאשונ' ינפל "60189 ילכ' םש ינא" 0 לוכי ףתתשמ ,המגודל .והשלכ ילולימ ןוידב ללכ-ךרדב הוולמ רוש ְּק .רחאה ינפל אובי דחא ןויערש אדוול טושפ איה תיסיסבה ה
 םא ,רמולכ ,תיביטיזנרט איה םיקרועה תועמשמ .3 רויצב ו 5% "ירפה ןיב םיבתונמה םיקרוע י"ע תילאוזיו ןיוצמ רודיסה ."ך 1 אובי המ ןיבהל ולכותש ינפל םדוק ונישעש המ תא ןיבהל 6 40

 .הגצהה לש םלשומה רדסה תא עובקל תנמ לע תיביטק 4 7 םישמשמ םיקרועה .? ינפל אובל בייח א יזא ? ינפל אב ץו , ב ו
 ,םהיתונולחל עונלו תולוכשאל רבחתהל םה ףא ו
 לש הגיצנכ רגסוממ טירפ דמוע ,הצובק תרצונ 8 ו 0
 רגסוממ טירפמ אצויו עיגמה קרוע ;תוצובקה ינפ לע םיר ו .ךומס ןולחב םיגצומ םמצע םיצבוקמה םיטירפה ו 4 -

 םתכנפ זאפ :טא:ראפ רח ו43 '

 תר כ 115

 ךוזח6/52466 5

6 

 ₪ -י- כת ₪ וה

 םופקזשוה

 ו /

 םזיכ

 תונויערה רודיס תרוצי :3 רויצ
 איה תיסיסבה הלועפה .תיתגרדה הרוצב תונויערה רדס ררוסמ ,66קווסושז"ב
 ןיב םיציח י"ע תילאוזיו תניוצמ האצותהו ימ ינפל אובי ןויער הזיא תעיבק

 ינפל אב צו צ ינפל אב א םא ,רמולכ ,תיביטיזנרט הניה תועמשמה .םיטירפה

 .תונויערה תגצה רדס תא םיווקה םיעבוק ,תיפרצמ .7 ינפל אובל בייח א יזא ,?

 .םייוצרה םיטירפה לעמ רבכעב השקה י"ע םטימשהל וא םיווק ףיסוהל ןתינ

 .םירחא םיטירפל םרשקיש רתוי וא דחא וקב ללכ-ךרדב ונייפואי םיטירפה

 תויביטיזנרט תולועפ תרזעב .המלש הצובקמו קרועכ לפוטמ

 ץלאל םישרופמ םיקרוע לש ןטק רפסמ לובי ,ולא תויביטובירטסידו

 .תונויערה לש יפוסה רדסה תא תרכינ הדימב

 הכרעה
 .הגצהה לש תיפוסה הרוצה תא עבוק ,הברעה ,ישילשה בלשה

 הוגו : = | =
 כו ו[ 1
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 תא שדחמ רדסל תנמ לע יללכה הנבמה תא םינחוב םיפתתשמה
 .םייטנבלר אל תונויער םיטימשמו םירסח םיטרפ םימילשמ ,תונויערה

 תולועפל םיקלחנ םינושה תוטלחהה תלבק יכילהת ,608חסזטז"ב

 ,המגודל ,ןורחאה בלשה דע הטמשהה תייהשה .תורורבו תודרפנ
 ןויער טימשהל האירקהש הז ןבומב ,ןועיטל רתוי טלוב סיסב תקפסמ
 אל ןויערה רשאכ רתוי תענכשמ תויהל היושע יטנבלר וניאש ינפמ

 ותובישח-יא רבדב הנעטהש וא ;םירחאה םע תיארנ הרוצב רושק

 םירחתמה תונויערה םא רתוי תענכשמ תואריהל הלוכי ןויער לש

 רמוח ףדוע שיש ןועיט ,ןבומ ותואב .האוושה ךרוצל תידיימ םינימז

 הנעט וא ,רמוחה לכ תא תוארל ןתינ רשאכ ףקות הנשמ לבקי

 תונויער לש םתוחכונב רתוי תענכשמכ הלגתת לפרועמ וניה ןויערש

 .רתוי הבר הדימב םיססובמה םירחא

 הקימנידה םוחתב םיפסונ תונורתי המע תאשונ הטמשהה תייהשה

 הלוכי תוחומה תרעסה בלש ךלהמב ןויער תטמשה :תיתצובקה

 -הלמ םימיוסמ םיפתתשמ בכעל הלולעו תרוקיבכ תולקב שרפתהל

 ותמאתה תודוא חוכיוש דועב ,םיכוכיח רורגל וא םהיתונויער עיב

 הצובקה ירבח תא האיבמ הכרעהה בלשב ןויער לש ותמאתה יא וא

 .ולעהש אשונה תעירי תא ביחרהל וא ריהבהל

 .הכרעהה בלש דע ןה ףא תוחדנ הטמשהל טרפ תורחא תולועפ

 רשאכ רתוי ףקת עמשנ תואיכ םקומ אל ןויערש ןועיט ,לשמל

 תא לוקשל בוטה ןמזה הז :ךסמה לע םיארנ םייפולח םירחא תומוקמ

 תשחרתמה רושיקה תלועפו תויה .תונויערה לש שדחמ םרודיס

 ינשל םיכומסה םילוקיש לע ללכ-ךרדב תססובמ ןוגראה בלשב

 םיגצומ םיקרועה תיברמ רשאכ ,האלמה הגצהה תייאר ,תונויער

 רהרהלו יללכה הנבמה תא ךירעהל שמתשמל תרשפאמ ,םמוקמב

 .ןוזיא ןוגכ ,רתוי םייללכ םילוקישב

 -ב םישנ המ" הלאשה לע הנעמל יתטיש ךילהת קפסמ חט

 םה ולא :הגצהל החיתפ תודוקנ תויתטישב תוהזל םג ןתינ "?1.א.1

 יפוסה רודיסב ךכ-רחא עייסמ (טעתטוטז .הסינכ יקרוע אלל םיטירפה

 םירדוסמה תונויער םתוא ןויצו ראתימ תנכה י"ע תונויערה לש

 וא הוולמה ,ראתימ רצונ ,םיטירפה ףרג לש וכופיה י"ע .תיתורירש

 .דומצ טסקט לוטנה
 ילכ םתואמ ידמל הנושה ךילהתב ךמות (טטחטוטז םיבר םינבומב

 הדבועה ,רתויב טלובה לדבהל טרפ .1וווחא וחג תמגוד השגדה

 םיפתתשמ לש בר רפסמ י"ע ינמז-וב שומישל ןנכותמ (טטתסוטז"ש

 םיטירפ תצבקה .4 רווצ

 רשא תונויער תוגצימה תוצובקל םיטירפ ץבקל ןתינ

 -ירפ תגצהל הוולנ ןולח הצובק לכל .וידחי ודבועי

 הז םשו תרצונ איה רשאכ םש תלבקמ הצובק .היט

 .ירוקמה ןולחב רגוסמ טירפב עיפומ
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 ו םג ליעי ףקשמ אוהש ךילהתהש ףא לע)
 תו ק םירעצ יגוסל הבישחה ךילהת תא םג 608ח006ז קלחמ
 ערה דחוח'גח\-ב .םיליעיכו םיילטנמרקניאכ םילגתמה ,רתוי

 דועב - םחינהל ןתינ וב רחא םוקמ ןיא - ראתימב דימת םינגרואמ

 608000 .םרודיס ןיבל תונויערה תריצי תולטמ ןיב דירפמ 00

 רודיסה רשאב קרועה תריצי תלועפ ךלהמב יתגרדה רודיס קפסמ םג

 רומה רודיסה לש ותגשה דע םידעצב ןדועמ תונויערה לש יקלחה

 ויערה תא ןגראל תורשפאמ הצבקההו תויביטיזנרטה תולועפ .םלש
 : .םיקרוע לש ןטק רפסמ םע הליעי הרוצב תונ
 ב םישרופמ םניא הגצהה ןונכת ךילהתב םיבושח םיקלח רפסמ

 ,רמאמה ידעי ,להקה תא רקחתמ וניא 0סקה06 ,המגודל .0סקהסוז

 6000ז"ב םייוניש .תונויערה רודיס וא הטמשהל םינועיטה וא
 ץוחמ תואצמנ ןה עגרכ ךא ,תושרופמל ולאכ תולאש ךופהל םילוכי

 .יחכונה ילכה חווטל
 יבלשב ןיידע אצמנ אוהו חתופש ליעיה 60/ג0-ה ילכ אוה 0

 "ה תיצפסנוק לש תונוש תולקה תעכ םיסנמ ונא .תוחתפתה

 "רמה תונולח ,המגודל ,009ח0ו6ז-ה לש תיחכונה הסריגב 5

 םיכרועה םיטירפו ראתימ ךא ,םיירוביצ םניה םיטירפו םיקרוע םיא

 ולא םיארמה םיילאוזיו םינייצמ לש םרדעיה .םייטרפ םניה תונולח

 ."םיקורי"ה םישמתשמה תא ךיבהל לולע םייטרפ ולאו םיירוביצ םהמ
 קשמימב שומישב ,םישדוח רפסמ ינפ לע ערתשמה ,ונרבצש ןויסנה
 תורשפ תאיצמ ונל רשפאמ ,60קתסושז"ה לש יפתתשמ-ברה
 .(32) ילכה לש אבה רודה לש ונונכתב (11806-018)

 *(\זקחסו6) תועצהל ןועיט ןויליג
 ,תועצה לש ןתכרעהו ןתגצהל חתופ רשא 60|גס"ה ילכ ,.גזָשחסוטז
 רקיעב גצומ אוהו םושיו ןוכית לש םימדקומה םיבלשב תעכ אצמנ
 תא תעכ םיווהמ זָפתסוסז-ב םייוסינו םושי ,( 00 זל תדוגנתכ

 ךילהת .60ַפתסוטז"ל המוד .601897ה טקייורפ לש םיירקיעה םידקומה
 ,םינש רפסמ ךשמב ,השע זָפתסּוטז י"ע ךמתנה יסיסבה הבישיה
 .יבושיחה רזעה אלל ונתצובק ישנא ברקב שומיש
 הלעמ הצובקה ירבחמ רתוי וא דחא רשאכ תוליחתמ העצה תובישי
 תינכת וא תינכתל ןובית ,ללכ-ךרדב ,ותושעל שיש והשמל העצה
 העצהה תריחבב ,ךכ-רחא ,אטבתמ הבישיה דעי .רקחמל הדובע
 ,הבישיה ינפל ,תיקלח תוחפל ,תודבועמ תועצהה .רתויב הבוטה
 יפתתשמו תויה .יקנ חולב תוליחתמה ,6ספחסוטז תובישיל דוגינב
 תועצה תריציב הדובע לש תמיוסמ תומכ רבכ ועיקשה ג זַפתסזטז
 -יאְו חוביול רתוי לודג לאיצנטופ ןברקב תובישיה תואשונ ,ולא
 קלח ,ןבל ,םיווהמ המכסהה יא לש הכרעהו הנבה ,יוליג .המכסה
 .ולא תובישיב תעדוימה תוטלחהה תלבק לש ינויח
 תורטמה ןיב רושיק תפש השעמל הווהמה - ןוכית חותיפב
 המ קיודמב תעדל ילב םיננכתמה ללכ-ךרדב םיליחתמ - תויורשפאהו
 םהשכ ןוכיתה בחרממ םיקלח םילגמ םה .ירשפא המ וא םיצור
 םהשכ - ןדודיחו ,םהינפב ובצוהש תויחכונה תורטמה י"ע םיִעָנומ
 חתמה םיבייח ,תופתושמ ןוכית תולטמב .ירשפא המ םידמול
 ןיב תרושקתב תולגתהל תופולחהו םידעיה ןיב היצקארטניאהו
 לש ודוביע ;חרכהב םיפתושמ םניא ןוכיתה ידעי הליחת .םיפתתשמה
 תא ללוכו הלועפה ףותיש ךילהתמ קלח וניה םידעי לש ףתושמ טס
 .ןוכיתה תופולח לש ןתריחבו יתגרדהה חותיפה
 תיברמש הרכהה איה זַעחסוטז"ה ךילהת תא החנמה היציאוטניאה
 םימרגנ ןוכיתה תועצה תודוא תובישיב םיצצה הנבהה יאו חוכיוה
 העיגנ ,רמולכ ,תוישיא תודמע :תוירקיע תוביס שולש לש ןייטעב
 -ותלב םונוירטירקו תורהצומ אל תוחנה :תומיוסמ תודמעל תישיא
 -ולחש הניה א זַעוסוטז"ה ןוכיתב תיזכרמ דוסי ןבא ,ןאכמ .םירהצומ
 תוחנהל המודב ,תושרופמ ןמצע תועצהה :תושרופמל תוכפוה תופ
 .הכרעהה ינוירטירקלו

 וגראב עויסל ילב ,רמולכ ,זָעוטהשתו חסושז חנומל ןווכמ ;גזָשוסושז םשה .4

 1 .םינועיט לש הכרעהו
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 .. םידרפנ םיבלש השולשמ תבכרומ
 -יבקמה םיבלשל םימוד םינבומ רפסמב רך
 .םרואית תא קידצהל תנמ לע םייד

 8ח010ז:-ה תבישי ,ןורקיעב

 - - הכרעהו ןווד ,העצה

 ךא ,60ק0ו6ז"ב םול
 םינוש

 העצה
 עצהה בלשב
 ,רצק טסקט רואיתב

 הוולמ העצה לכ :תשרופמ הרוצב העצהה תגצומ ,ה

 הינייפאמ יפל תארקנ איהו הציקס יאדול בורקו

 תונולח טס י"ע גצותו העצה רצווית זקחסז6ז"ב .הידוקפית וא

 ןא םייטרפ תויהל םייושעה ,העצהה "ירצו" םיארקנה תשיק

 יטרפ רצוי דועב ,//5//1/5/9 םה םיירוביצ תועצה ירצו 9

 םייטרפ םירצוי .ותוא רקבמה שמתשמה תנובמ ג"ע קר עיפומ

 אלל השרח העצה רוציל וא תופצל לכוי ףתתשמ לכש םיחיטבמ

 ינפ לע היפצ ורשפאי םירחא תונולח .השומישב םירחא ףתשל חרכה

 ייע תורצונ תושדח תועצה .הבישיב תונודנה תועצההמ תחא לב

 ןא תוגוש תועצה יתשמ תונוכת לש ןפוריצ וא ןהמ תחא לש יוניש

 תורהצהו תוציקס ,טסקט יטמוטוא ןפואב תשרוי השרח העצה .רתוי

 .הלש םאה תועצהמ םירזגנה

 -ב םישמשמה ,הבחר הרוצתו ההובג היצולוזר ילעב םיגצמב ףא

 .הלש טסקטה לע תגצומה העצה :תונולחה לש םחטש לבגומ
 -פאמ לדחמה תרירב תרוצת .ךסמ עברכ תספות הינועיטו הציקסה

 יטרפ רצוי ,םיירוביצ העצה ירצוי ינש רובע קיפסמ היפצ בחרמ תרש

 תיברמב ןימזה גוסהמ םיגצמ ,םלוא .םירחא םירצוי לש ןווגימו דחא

 תחא העצהב וליפא היפצל םימאות יתלבכ ולגתי םישיאה םיבשחמה
 .60189 ילכ תיברמל בטיה ומיאתי אלו

 ועוט
 תועצהה תריחב"יא וא תריחבל תוביסה תגצהמ בכרומ אבה ו
 -יסה תובתכנ ,ריגו חולב .תובותכ תויהל תובייח תוביטה .תויטרפה
 תרהצהכ ההוזמ תחא לכ .תועצהל תחתמ תועיפומה תורהצהכ תוב
 וא "דואמ רקי" ומכ רצק טסקט רואית הליכמ איהו "דגנ" וא "דעב"
 ה זפחסוטזחה הנבמ ."םישדוח השישמ תוחפב עוציבל ןתינ"יתלב"
 ,תועצהה לכ תודוא "דגנ"ו "דעב" תורהצה בותכל םיפתתשמ רדועמ
 תורהצהו ןדעב םהש תועצה ןתוא רובע "דעב" תורהצה קר אלו
 לכ יניעל תושורפ "דגנ"הו "דעב"ה תורהצהו תויה .רתיה רובע "דגנ"
 ןחסנל מ"ע ןמז לוטיל םיפתתשמה םיטונ ,תוננובתהל תוניתממו
 בבחמ אל טושפ ינא" :ל המודב תוימתס תורהצה .תוריהז הנשמב
 תורהצה רשאמ רתוי ךומנ לולקיש תולעב הנייהת "א העצה תא
 .תודקוממו תוידוחי

 דגנ וא דעב תורהצה ןועיטה בלשב ןייפאל ןתינ ,האוושה םשל
 רוציל ןתינ ,תיבשחמ הכימת תרזעב .תלעותו תוטשפ ,תונכתיה ,תוליעי ,חותיפ ןמז ,תולע ,תומיאת לש םיחנומב תועצה תמועל
 םינויפיא לע ססבתהב תועצהה ןיב תוושמה רזע תואלבט 0
 .ולא

 תועצה תונשל וא תורהצה ףיסוהל םילוכי םיפתתשמ ,ןועיטה בלשב
 תובורק םיתיעל ךילומ םיבר םינועיטו תובורמ תועצה לש ו יתצובק ףותיש לש הז גוס ,(27) טאלפ יפל .תועצהה ןיב ' יבקמז רבסהה תא תיתטיש הרוצב חתפלו תוביסלו תועצהל .- דגאל ,תונויערה ןיב תויפרצמה תא ץיאהל הטו רברה .תומייק

 :ידמל הרופ תוטלחה תלבק ךילהת

 םיתיעל היה הדחו תיביטקודניא הקסהל יחרכהה תופולחה יופינו טקיל ל ילפנוקה

 ל לכל רשא םישנא ןיב טקילפנוק תופ
 כ ךא .ולשמ טופיש יללכ טהמ דחא לכ םדא לכש תמיא
 רבדה ךפוה ,הדובע תוחנה רפסמ ומצעל ץמאל ה טקילפנוקל

 םישק םייוסינ שי רשאכו והשלכ ףתתשמ לש "יטרפה ושוכר" תא הווהמ אל ] רשא תוחנה לש קר רפסמ שי רשאכ ,השעמל ...תונויער ןיב 1 המ תחא ףא
 םיני ייחה ירה ,ןתוא ןוחבל

 נינעמל םיבפוה הדבעמב םיימוימויה םייחז 0 ויה אלש יפכ םישגרמו

 ה רבעל יעבט חרואב ליבומ ןהינוע ומב - הכרעה - אבה בלש ינועיטו תובר תועצה לש ןרושיק

 הירוח
 ןיב ךירפמה תוטל

 ןמצע תועצהל םיעגונה םינועיט ןיבל

 הכרעה
 לש םסיסבב תודמועה תורעשהה תא הכרעהה תנחוב ,תישאר
 -הצהכ תואטובמ זָאחסזטז-ב תורעשה .םיילאודיבידניאה םינועיטה
 רשפאש חינהל ןתינ" הרהצהה ,המגודל :תורהצה תודוא תור
 וז העצה" הרהצהל סחייתהל הלוכי "הדובעה תויולעמ םלעתהל
 ךומס ולאכ תורעשה םיבתוכ ונייה ריגו חולבש דועב ."הרקי יתלב
 היפצל םינקתה קפסנ ונא /\ז8ַתסוטז"בש ירה ,םימיאתמה םינועיטל

 .תורהצהה ןיב םירשק לש םיחנומב םינועיטה הנבמב
 לש חפנב ןורכז יבבש"ש ןימאהל לוכי דחא םדא :תורהצהה לש ןתּופקת תודוא ,תופוכת םיתיעל ,םימיבסמ םניא תובישיה יפתתשמ
 ה זפתסוטז"ב .אל רחאו "םישדוח השיש ךות תינכומ םינימז ויהי 16/8
 .םישרופמ "הנומא יריהצת" תרזעב ולא םילדבהמ לדומ רוציל הסננ
 (ןימאמ) תופקת תוירוגטקל תורהצהה טס יופימ וניה הנומא ריהצת
 עוציבל ןתינ וניא םּוגיד לש הז גוס .(ןימאמ אל) תופקת-יתלב וא
 .חול לע ריגב הליעי הרוצב

 ,\זפח0ו6ז-ל תרשפאמ םישרופמה הנומאה יריהצת תריצי תלועפ
 טסל סחיב תכרעומו העצה תיפצנ וב רשא םינועיט ןויליג ןיעב לועפל
 ינועיט תובקעב העיספ י"ע תרצונ העצהה תגוצת .תונומא לש בוקנ
 םיכמתנה םינועיט םתוא תגצה כ"חאו תורעשהב הריבנ ,העצהה
 -ודב תויחל םילוכי םיבר הנומא יריהצת .בוקנה הנומאה ריהצתב
 יריחצת .הנומא יריהצת (גווסל וא) רוציל לוכי ףתתשמ לכו ,םויק
 לומ תוילרביל ,המגודל) תונוש טבמ תודוקנ ןיפאל םידעוימ הנומאה
 .(חותיפ לומ קוויש ,תונרמש
 לש םיכרצ יוליגל ילכ קפסמ ינורטקלא הדובע ןויליגש ומכ קוידב
 \ זפתסוטז"ה ומכ םינועיט ןויליג םג ךכ ,םייטתופיה םיירפסמ םיסחי
 אל ינורטקלא הדובע ןויליג תינכת .הנומא יכרצ יוליגל ךרד קפסמ
 וא סמה רועיש ,תיבירה רעש תועמשמ לש קמועל הנבה תקפסמ
 -יצמו םישורדה םימוכיסה תא תבשחמ איה ךא ,תישדוחה הסנכהה
 ךרדב .םינתשמ טלקה יכרעש תמיא לכ םירזגנה םיכרעב םייוניש הג
 תועצה לש ןהיתויועמשמ תא ןיבהל הכירצ אל זָאחסוטז ,המוד
 תורעשהה ,םינועיטה ,תועצהה ןיב ןיחבהל הכירצ קר איה :ןוכיתה
 שי .םייטנבלרה תיגולה הכימתה יסחי תא בשחלו הנומאה יריהצתו
 תוארל כ"חאו הנומאה תאצקה תא תונשל ינולפל תלוכי תונקהל
 תודוקנב םילדבה .העצהה תגצהב םייטנבלרה םייונישה תא תידיימ
 יריהצת תחת העצהה תגצה י"ע ,לשמל) הטלבהל םינתינ טבמה
 תונתינ ,תושיגר יחותינל המודב ,תורחא תוכרעה .(םינוש הנומא
 .עדימ ותואב שומיש ךות עוציבל
 לש םהיכרע .הכרעהה ינוירטירק םיגרודמו םירחבנ ,אבה בלשב
 י"ע הנוש הרוצב ,תובורק םיתיעל ,םיגרודמ םייפיצפסה םינוירטירקה
 ךא ,הבושחכ ללכ ךרדב תלקשנ ,המגודל ,תונכתיה :םינוש םיפתתשמ
 בחרמ וא תלעותו תולע ןיב תורשפה תודוא תועד יקוליח ונכתיי
 .ןמז דגנכ

 ךילהת לש םינוש םידמימ םיגציימ תונומאהו הכרעהה ינוירטירק

 ןוירטירק איה תולעש םיכסהל םילוכי םיפתתשמ ינש .הכרעהה

 ;הרקי תמיוסמ העצה םא םהיניב ומיכסי אל ךא ,הלעמב ןושאר

 ךא ,תונוש תועצה לש ןהיתויולע תודוא םיכסהל םילוכי םה ,דגנמו

 ךות .ןוירטירקכ תולעה תובישחב תוקולח הנייהת םהיתועדו ןכתי

 ינוירטירק לש תונוש םיכרד תוסנל םילוכי ונא ,.\זחסוטז"ב שומיש

 .ולא םיגוריד יפל תועצהב ןויעל םינונגנמ קפסלו גוריד

 תריציש איה ,/\זעווסוטז-ה ןוכית ןעשנ הילע ,תיזכרמ הדובע תרעשה

 יא תתחפה י"ע סוזנצנוק תגשה לע לקמ שרופמה םינועיטה הנבמ

 םיפתתשמהו תויה .םיאטובמ-אל םילדבהמ הצצה המכטהה

 כ"חאו םינוירטירקה לע הליחת םימיכטמ .\זקחסוטז-ב םישמתשמה

 לעופב ררבתמ ,תועצהה תכרעהב תיתטיש הרוצב םתוא םימשיימ

 סוזנצנוקה תגשה תא םיזרזמ ןכא וזכ תוגהנתהב ולא םייוסינ םאה

 .וזכ תוגהנתה תמאב תרדועמ זקחסוטז המכ דעו

 .אשהו תושרופמכ תורהצה לש םידחוימ םיגוס לש םתעיבק ךילהתב

 תוטהל 9142 ילכ לש םהיננכתמ םילוכי ,תוזמורמ - תורחאה תר

 רסוח ,זקהסוטז"ב ןהו 6סקחטוטז"ב ןה .הבישיה יכילהת תא הגגשב
 םינמזב ןוידב עוגפל לולע תובישיה רובע םידעי לש שרופמה גוציה

 רשאמ רתוי ,חרכהב ,םירצוי 60120 ילכ לש םהיננכתמ .םימיוסמ

 םיאור ונא .תובישי יכילהת םיצלאמו םיננכתמ םג םה :םילכ םתס
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 תניחבו תובישי יבילהתב ונתנבה תרשעהל הדובע תדבעמ 807[60ב

 .ולא תועצה לע תיבשחמה הכימתה ילכ תועפשה

 תונביתב תויצפסנוקו םיאשונ
 לש בושיחה תרוטקטיכרא תודוא תויסיסבה תורעשהה ית ישע

 דיוצמ תויהל בייח הבישיב ףתתשמ לב (1) :ןה |

 תועצמאב םהיניב םירבוחמ םיבשחמה לכו ישיא בשחמב

 טבמב .הנכות התוא םיצירמ םיבשחמה לכ (2) ;תימוקמ תשר

 :תינויגהכ הלגתמ איהו החונ הדובע תביבס העיצמ וז השיג ,רוחאל

 םידבעמ רבחל ןתינ הב המרה דע םיחותפ תווצקב םג תנייפואמ איה

 תדחוימ הנכות ףיסוהל ןתינ ןכו תוידוחי תולטמ ועצביש ךכ תשרל

 .םיבשחמהמ קלחל
 .יופינו הביתכל רתויב תושק תונוכמ רפסמ ינפ לע תוגלופמה תוינכת

 ,הפוכת הרוצב םידוק תונשלו תוסנל ונלש ךרוצה םע דחי ,וז הדבוע
 הקידבה ,חותיפה תא טשפל תנמ לע תונכית ילכ חתפל ונתוא העינה
 .ההגההו
 גצומה עדימ ףתושמב היגהלו קלחל םישנאל םירשפאמ 95!00 ילכ
 אוה וליאכ הז עדימ לע בושחל ליעי ,הזכ ןויד ךרוצל .תובישי יבצמב
 הדוקנב .תומיוסמ תונוכתב ןייפואמה בשחמ לש םינותנ סיסבב ןכוש
 ,תרדגומ יתלב םייגולה םינותנה יטירפ תויניערג תא םיריתומ ונא ,וז
 םתויאמצע תודוא וניתונווב י"ע עבקנ ןיערגה לדוג ,לעופבש ,תורמל
 הלחתה תדוקנ הווהמ םינותנ סיסב לש ונוכית .םינותנה יטירפ לש
 לש םעוציבבו םנוכיתב םישמשמה תונכיתה תוקינכטו יאשונ תנבהל
 לש ומושי ךותמ יעבט ןפואב תולוע תואבה תורטמה .60!ג0 ילכ
 שומישהמ תועבונה תויללכה תויפיצה תא תופקשמו 0130-ה
 :םיישיאה םיבשחמב
 תנמ לע .רתויב הרצק תויהל תבייח עדימה תלבקב הייהשהה <
 לדוג רדסב תויהל עצוממה הפילשה ןמז ךירצ ,עדימ תוגוצת ללוחל
 .תוינשדורקימ רפסמ לש
 עונמל תנמ לע .הרצק תויהל הכירצ עדימה יונישב הייהשהה =
 תונשל תורשפא ,ללכ-ךרדב ,תונקהל ךרוצ שי ,תויטיא לש השגרה
 .הינש רירבש ךות עדימ
 .יבקעו ביצי בצמל תוריהמב סנכתהל ךירצ ו 1 9
 ףתתשמ לש תויארקא תולועפל עיגפ תויהל םינותנה / ו

 .רחא ףתתשמ לש ותנוכתמב לֶשָבִל וא

 םינותנה סיסב תקוזחת

 רפסמ תרזעב םייוסינ ונכרע 00/8פ7ה ינותנ סיסב תא קזחתל ==
 לדומה ,יזוכירה לוענמה לדומ ,יזוכירה לדומה 0 ה

 .םידדונה םילוענמה לדומו תולתה יוליג לדומ , 4 1
 החלצהב התסונ רשא ,הרישיה תיזוכירה השיגה .וזוכירה לדומה
 רמתשמ םיפתתשמה לכש החיטבמ ,(30 ,20) םירחא םימוד 8
 תרקבו םינותנה סיסב לש דיחי קתוע קר שי ו
 שי םיינמז-וב םייוניש ןיב םאתל תנמ לע .הרישי א ה 0
 יזוכירה לדומה .םינותנה סיסב לש תועונתה ינונגנמב 0 ד
 א םינונגנמב שמתשהל ונלוכי אלש םושמ (0!ג9-ה - ַ .
 . תא ןכדעל תגמ לע הקיפסמ תוריהמב םינותנה תפילש ךרו .
 = ושיא םיבשחמב שמתשהל ונתינכתל ונרשפאב ,ןכ-לע-רת
 ו תתשרה תרושקתב תפסונ הייהשהל םימרוג ונא ,םית
 : ; וע יזוכירה לדומה לש תיטיאה הפילשה תיעב תא ןק ולופמה לחומה - 16% 10061) יזוכירה לוענמה 8
 2 זיוה הגוצתה רובע םינותנ .הדובעה תונחתמ תחא לכב םינותנ
 4 מ םהו (6006) ריהמה ןורכיזהמ תורישי 6: ו

 -אותמ וז השיג לש תויצאירו רפסמ .םילבקתמ ולא ם - -

 ב דיוצמ בשחמ לכ ,הז לדומב
 0 ו אלא טירפב יוניש עצבל לגוסמ
 0 וסב לב רובע דחא לוענמ היחיו ןכתי .יזוכירה םיל ב -% לוענמ תגשה השוריפ םינותנ לע תולעב תחטבה
 ילוענמ תרזעב ו .ולש םינוש םיקלחל םידרפנ םילוענמ
 רשאכ . [- .-- םינותנה סיסבב םינוש םיקלח ינפ לע םייוניש עצבל
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 םייוניש עצבל לוכי דחא ףתתשמ קר ,דחא לוענמ קר שו

 םינותנה סיסב לכ לש ותליענ תא שרוד יוניש לבש םושמ

 תאצקה איה תרחא

 ן ,םינותנ םיבתוכה םיכילהת לש ירדה יופינ םיקפסמ םילוענמה

 "יש, .הוירפסמה תוררסה י"ע םיררדוסמ םינותנה סיסבב םיי
 ש

 לעב ל .בצמ ותואל וסנכתי תונוכמהש חיטבמ רבדה .םילועעמה
 א

 ו יזא ,דחא לוענממ רתוי לע תולעב תושרוד תועונתהמ

 לשמל) תופקת - (15,7) םותס יובממ ענמיהל תוקינכטהו תוליגרה
 (דימ םלוכ תא שוכרל תובייח םיבר םילוענמ תושרורה תועונת
 ןשהל הכ דע ליבוה ונתדובעב הז לדומ לש ומושי ,וננובאדל

 וחל ףוקזל שי ולא תויהשה ;םילוענמה תגשהב תוליבקייתלב

 תר וה ,רמולכ ,ונלש תונכיתה תביבסב ךילהת ןמזתמ לש וררעיה

 ןניא . מרעמב תויהשהל םימסח חיטבהל ךרד ןיא .ןתוא ענומ

 פוש ו לובי םהו תויופידע םלוסל םיפופב םנוא םידבעמהש

 תומכ ץ .םולכ בינהל אלב תיתורירש ןמז

 תויה

 םויכ םיטקונ ונא התוא הישיגה ,יפותישה לדומב .ופותושה לדומה
 ויע םינקתומ םייונישהו םינותנה סיסב לש קתועב תריוצמ הנוכמ לב
 יאנת תא תררוג וז השיג ,המצעלשב .ןורכניס לכ אלל יונישה רודיש
 םייונש םיעצבמ םיפתתשמ ינש םא :םיאבה םייטנרהניאה ץורמה
 םייוניש וליא ופוסב עיבצמה ,ץורמ ךרענ ,תינמז-וב םינותנ םתואב
 .תונוש תונוכמב הנוש תויהל הלוכי האצותהו ,םינושאר ועיפשי
 תיברמש אוה ןושארה .ולא תויולג תולבגמ דגנ םילקמ םימרוג ינש
 תויולת ןניאש תואצות תוקיפמ םינותנה יסיסבב םייונישה תורדס
 היעבל םירע 00135 יפתתשמ ,תאזמ הרתי .תועצובמ ןה וב רדסב
 תא םאתל תנמ לע ("לוק ילוענמ") םיילולימ םינייצמב םישמתשמו
 .תינמז-וב םינותנ םתוא ונשי םיפתתשמש רידנ ךכל-יא ;םתוגהנתה
 סיסב לש ותומלש תחטבהל םינונגנמהמ קוחר יד ,ינשה םרוגה
 םימאתמה םינונגנמ קפסל םיקוקז ונא 00199-בש ,גלופמה םינותנה
 רובע ןה םייתרבחה םינונגנמב םיכמותהו םיפתתשמה ו תא
 לש ןייפוא תתשומ ןהילעש המבסהל העגהה ןהו הקולחה ו

 י"ע .םדוקמ ראותש סופתה וקה אוה הזכ דחא ןונגנמ .תו 0
 םיפתתשמל תותיאה עירתמ ,שומישב םיאצמנה ךסמ ב
 -רהניא היהשה שיו תויה ,םלוא .(5 רויצ האר) םתונשל א ו [-

 וקהש ןמזה ןיבל טירפ לע דובעל ינולפ ליחתמ וב עגרה ]

 םודצ ו

 ו ו<- דמו ו 1

 ירשכ|+

 אג 59553 |

 וב ו

 סופת טורפ .5 רווצ
 ש בר רפסמ רשאכ

 לולע ,ףתושמ םצעל היצקארטניא עצבמ ו ,טקילפנוק שורתהל ל 0

 = "סופת" תוא - םיטקילפנוק לש םדקומ יוליג ישמתשמל תוריהמב העד
 תלסחמו טירפ גייע הבירע עצבמ רחא והשימש ם א ךרד ;םייתרבח םיצו

 0 ותרפאה י"ע איה סופת טירפ ןויצל תח

 תוינוצ" .ןותנ לכל דרפנ לוענמ
 ליחתי ינש ףתתשמש תורשפא תמייק ,םירחאל רדושמ סופתה

 ינשש טופתה וקה חיטבמ הז הרקמב .תמאות אל הרודהמ לע דובעל

 -יניב תומיעל איבתש ךרדב םידבוע םהש תוריהמב ולגי םיפתתשמ

 .םה
 םיננכתמ ונאו יפותישה לדומה לש ויתונוכתמ םיצורמ ונניא ,םוביסל
 תיבלש-וד הליענב שומישל (2)-ב וגצוהש רפסמ תופולח רוקחל
 ונלש םינותנה סיסב לש םיידימה םישמתשמהו תויה .ןמז-תומתוחבו
 תא לוקשל וננוצרב ,תילולימו תילאוזיו תרושקתב םלוב םינייפואמ
 היצזינורכניסב הלקת לש םידחוימ םירקמב תינדי הערפהב ךרוצה
 עוציבה תומר תא גישהל תנמ לע תונברוק המכ בירקהל ,רמולב)
 -ורחאה יתש ןה םילקוש ונא ןתואש תויפיצפס תושיג יתש .(תויוצרה
 .םידדונה םילוענמה לדומו תולתה יוליג לדומ :ןאכ ןהילע ןודנש תונ

 לש ויתוערגממ המכ ןקתמ תולתה יוליג לדומ .תולתה יולוג לדומ

 רבחמה תא תראתמה תמתוחב םינותנה שוריפ י"ע יפותישה לדומה

 :םירבד רפסמ תרדשמ םינותנ יונישל השקב לכ .יונישה דעומ תאו

 םינותוה לש תמדוקה הסריגה תמתוחו םתמתוח ,םישדחה םינותנה

 איה ,יוניש תשקב רדש תלבקמ הנוכמ רשאב .תירוקמה הנוכמב

 "בבש תמתוחל השקבב תמדוקה תמתוחה ההז םאה הליחת תקדוב

 ."תולת טקילפנוק" לש תותיא רצונ ,תונוש ןה םא .םינותנה סיס

 שונא תוברעתה בלשמה ךילהת י"ע רתוי רחואמ רתפנ טקילפנוקה

 -תפה יכרע תוטשפתהל איבמה ,(תינמז תיעשומה תוליעפל תוחפל)

 .תובר תואסריג לש ןתריציל וא םינותנה רובע ןור

 םינותנב םייוניש .תויתבוגתה איה תולתה יוליג תשיג לש הנורתו

 תכרעמה .לוענמ תגשהב היהשה וא רורדיס הליחת םישרוד םניא

 םירבד ןקתל ךרוצ היהיו ןכתי ךא ,יוניש תושעל דימת ןתינש החינמ

 .טקילפנוק הלגתי םא רתוי רחואמ

 ץורמ יאנת ליכמ תולתה יוליג לדומ ,יפותישה לדומל המודב

 ינש םא .תושחרתהה רחאל םתולגל לגוסמ אוה ךא ,םייטנרהניא

 הלגת תונוכמה תחא תוחפל ,ןמז ותואב םינותנ םינשמ םיפתתשמ

 -תוארתה" טולקל ןתינ םלוא .ליעל ראותמה תולתה טקילפנוק תא

 םיעיגמ םינוש תורוקממ םינותנה ייוניש תודוא םירסמה םא "אוש

 תולת טקילפנוק תודוא בזוכ תותיא זא לבקנ ;והשלב רדס אלל

 םיעצבמ םיפתתשמ ינש םא ,המוד חרואב .םייק וניא השעמלש

 לש ןתעפוה ןכתית ,םיוסמ ןותנל םייוניש לש תינמז-וב טעמכ הרדיס

 לולבישל תנתינ אווש תוארתה ןחבאל תלוכיה .תובר אווש תוארתה

 ןנתושרב ןיא ןיידע .רבעב םייונישה לש רתוי ךורא קרפ רומיש י"ע

 תיסחי בורקה] תולתה יוליג לדומ םא טילחהל תנמ לע ןויסנ קיפסמ

 .ישעמ וא יחרכה וניה [(2) תומיא הנוכמה השיגל

 תא רצקל הסנמ רדונה לוענמה לדומ .םירדונה םילוענמה לדומ

 ץיע יזוכירה לוענמה לדומב תמרגנה םילוענמה תגשהב היהשהה

 .לוענמה לע תולעבל ליבקמב "הליענה קנעמ" יבילהת לש םתצפה

 גלפל ןאכ הנווכה ;םינותנב םילוענמ לש טושפ םוקיממ הנוש רבדה

 ,ןורחאה שמתשמה רבעל םייפיצפס םינותנ יטירפ ינפ לע הרקבה תא

 הז שיחרתב .םילוענמה רובע (8) "הדובע טסיי לש גוסל ליבומה רבד

 -תת התוא רובע םילוענמה טס תא שוברל ףתתשמה תנוכמ הטונ

 תיברמ .לעופב תדבוע איה הילע רשא םינותנה סיסב לש הצובק

 -חאה תונוכמה םע יהשלכ תרושקת ושרדי אל םילוענמל תושקבה

 לוענמ תגשהב היהשהה אהת ,הנושארה תושיגנה תגשה םע .תוד

 -ולכ ,תקחורמ הנוכמב אצמנ לוענמה םהב םירקמב קר תיתועמשמ

 םתוא לע השעמל םירחתמ םיפתתשמ רתוי וא םיינש רשאכ ,רמ

 .םינותנה סיסב לש םיקלח
 לש ותחלצהש םיששוח ונא ,םילוענמל ףקת הדובעה טס לדומ םא םג

 םרוק ןמזתמב דיוצמ אוה םא הדבועב היולת תויהל היושע הז לדומ

 רצ שי .םיקחורמ םילוענמ תגשהב תויהשהה תא םוסחי רשא

נמה םאה עובקל תנמ לע הז לדומ םע הדובעב רתוי בר ןויסינב
 םילוע

 .ישעמ ןורתפ םיווהמ ןכא םידדונה

 הפש תכימת

 י"ע תורבוחמה %6ז0% לש 18 תונוכמ יבג לע היונב 00185 תנכות

 תיצטנירואב הבחרה ,(4) 1.ס005-ב הבותכ הנכותה .(23) םותסחמז

 תוינכתהש ךכב (14) 53113-80-ל המודה (28) 185 לש םימצע

 בושחימה .םינותנ רוגאל םילגוסמה םימצע לש םיחנומב תונגרואמ

 תכמות 1.פ0ק .םמצע ןיבל םימצעה ןיב םירסמ לש רוגיש םע םדקתמ

 ול רשא דיחי ההזמ י"ע הבוקנ םתוהז רשא םיעובק םימצע ןויצב

 םימצע לש תואסריג .תונוכמה לכ ינפ לע דיחי דמעמ חטבומ

 .תינמז-וב תונוכמ רפסמ יבג לע םייקתהל תולוכי ולא םיעובק

 םיגצימה תובורמ תונוכמב םיעיפומה םיגוצי טס הניה היצאיצוסא

 ההזמ םהל שיו םיטאיצוסא םיארקנ םייטרפה םיגוציה ;םצע ותוא

 .ידוחי
 טס לש ףוריצל ונתוסחיתהב החיש חנומב םישמתשמ ונא 001857ב

 תא רותפל תנמ לע וידחי םילעופה םיפתתשמו 019 ילכ ,תונוכמ

 לכ םיעדוימ ,החישל שדח ףתתשמ לש ותופרטצה םע .היעבה

 לש ותנוכמ ;םהילא ערוותמ אוה ףאו ותסינכ תודוא םיפתתשמה

 "ותנה טיסב תא גציימה םצעה לש םיקתוע תלבקמ שדחה ףרטצמה

 .םינ

 רקחמ תולאשו תוינושאר תויפצת

 ונא ,רתוי םיליעי הבישי ילכ קפסל םיכירצ םיבשחמ ם

 ףא לע .תובישיה יכילהת לש רתוי הבוט הנבהל םיקוקז

 תחת תועיפומ ןה ,בטיה םיריכמ ונבורש והשמ ןה תובישיש

 ןתוא םיריכמ ונאש תורמלש תוימוימוי תויוליעפ ןתוא לש תרתוכה

 נתאמ עבת ₪013-ה ןונכת .תורקחנ-אל ןבורב תורתונ ,בוט ךכ-לכ

 ןמזב וב ;הבישיה תיגולונכט תאו תובישיה ןוגרא תא בטיה ןחבנש

 םיווק תמאותה תייוסינ העיבק קפסמ תיחכונה ותנוכתמב 1ג0-ה

 .רקחמ לש ולא
 וניתונויער ,וננויסינ תא 60/80 ילכ םיפקשמ ,תיוושכעה םתרוצתב

 ןוידו הביתכל םידעוימה ולא דחוימב ,ונלש הדובעה יכילהת תאו

 הדובע ילהונ הליחת טטרשל איה ונלש רקחמה תיגטרטסא .אתווצב

 לא םינפ תובישי לש רתוי בחר םוחת ךותב םמקמל כ"חאו םירכומ

 םדקומ הסונ 60!ג9-ה .םינוש םיפתתשמ םע תונוש תועיבקב םינפ

 הטלקה דויצב ןיידע דיוצ אלש תורמלו הז רמאמ תקפהב רתוי

 תויפצת לש טס ולא תושיגפ וקפיס ,דועית תנכותב וא ילאוזיו"וידוא

 תא ןכו ,הביתכה ךילהתל 00ַאמסּז ילכ ןיב םיסחיה תודוא תומדקומ

 .אתווצב הביתכ לש םיכילהתל םתוסחיתה

 הביתכה ךילהת הנבמ
 םיסחיתמה םישוחינ לש טס ףקשמ סספחסוטז"ה לש יחכונה ונוכית

 ןויערה חותיפו תריצי לש ןושארה בלשהמ לחה ,הביתכה ךילהתל

 ישעמה שומישה .תיפוס הגצה ךרוצל ראתימ וא לולסמ תריצי דעו

 ,ךילהתל ןונכתה ןיב המאתהה תודוקנ תא קר אל ףשח (סקחסושז"ב

 .םהיניב תופיצרה רסוח תא םג אלא

 תוחומה תרעסה ןולחש התיה 00קח0₪ז לש ןונכתה תחנה ,המגודל

 -וביצה ןולחה לש ותונימז .תונויערל הנבומ-יתלב ןוסחא םוקמ היהי

 לילמת תינטנופס הרוצבו תולקב סינכהל ולכוי םישנא וב רשא ,יר

 יבג לע" תונויער לש בר רפסמ טינכהל הצובקל רשפאת שדח

 ךירצ ,תילאדיא .םיעגיימ ןתמו אשמב וא ןוידב ךרוצ אלל "הלבטה

 םידבעמ וב רשא ,ןוגראה בלש אובל תוחומה תרעסה בלש רחאל

 םלוא .ידדה עונכשב םינדו תונויערה ןיב םיסחיה תא הצובקה ירבח

 בלשל רבעמה ינפל ףאש ונאצמ ,60קחסוטז םע תומדוק תושיגפב

 תרעסה ןולחב תיבחרמ הצבקהב שמתשהל םירבח וליחתה ,ןוגראה

 םיטירפהש ירחא וליפא .תונויערה ןיב םיסחי תולגל תנמ לע תוחומה

 ןיב םיסחיה תא גיצהל םייבחרמה םינייצמה ועייס ,תושרופמ ורשקנ

 .םירבסהה תריציב םיבושח ויה ולא םייבחרמ םינייצמ ;םיטירפה

 רשא תונויער לש טס םא הטלחהה לע לקה הכרעההו ןוגראה ךילהת

 ןוכיתה תרעשהש ףא לע .םלשומ ןכא תוחומה תרעסה ךלהמב רצונ

 בלש תא םילשי ראתימ ילכב שומישהש התיה ונלש ינושארה

 םג ישומיש ראתימה ילכ תא ואצמ םיפתתשמ ,לעופב ,הכרעהה

 תועיצמ ולא תויפצת .חתפתמה הנבמה לש םייניב יבצמ תגצהב

נחניהש ולאמ ךילהתב תצקמב םינוש "םירוביח"
 תושיגפב .הליחתב ו

 ,יתצובקה הביתכה ךילהת לש יעבטה ןוגראב בטיה ןנובתנ תוידיתע

 ז"משת ןויס 1987 ינוי "בשוח השעמ"



 הנבמה תא תוארל
 תורעשה ןיב סחו

 .םילכב ם

 ידכ םינימזה םילכב םישנא םישמתשמ הב ךרדה

 0 ה תאו ,םייביטקלוקה םהינועיט לש חתפתמה

 םישועש םיישעמה םישומישה ןיבל תויליחתה ןוכיתה

 . הלועפה ףותיש רומיש
 ל 7 תושיגנש וניה 608ג0-ה לש הלחתהה תחנה

 ל ְּ תופת גוס תא תבכעמ תויעב ןורתפ

 ו דחוימב ,הלועפה ףותיש תא תילאדיא הרוצב

 2 כ ברעל אל תילאדיא הריזכ הלועפה ףותיש הארנ םש םוקמ

 : פתתשמה ברקב הדובעה לש העובק הקולח וא שארמ העבקנש

 ןתמ י"ע הז לושכמ לע רבגתהל ןנכות יפתתשמ"ברה קשמימה

 היולת-יתלב הרוצב בותבל ,תינמז-וב לועפל םיפתתשמל תורשפא

 .תינמז-וב השעמל - ףתושמה םינותנה סיסבל שדח טסקט סינבהלו

 ,םיפתושמ םינותנלו תוגוצתל םיפתתשמה לבל תושיגנה תאוושה י"ע

 תא שילחמו םיריקפתל עגונב תושימגה תא 00190-ה קשמימ ריבגמ

 .םיפתתשמהמ דחא לכ י"ע תוליעפה ינפ לע הרקבה

 תויגולונבטה י"ע םיפכנה םיצוליאהש וארה םימדוקה וננויד ,םלוא
 םינבומ המכבש אלא הלועפה ףותיש לע הלבגמ קר םניא תויחכונה

 תרשפאמ הביתכ תיגולונכטש הדבועה דחוימב .באשמ םיווהמ םה

 לש םיוסמ גוס תצלאמ ,תינמז-וב טסקט סינכהל דבלב דחא םדאל
 לע רמושה (םדא ותוא לש ויתולועפ לע דקומ ,רמולכ) ףתושמ דקומ
 תושיגנ שי דחא םדאל קר רשאכ .הצובקה רובע ףתושמ טסקטנוק
 תישחומ הרוצב םידיקפתה םיפצנ ,הביתכה תיגולונכטל ןותנ ןמזב
 תולועפב ףוקש לילמתה לע השענש המ ,תאזמ הרתי ;דימ ,רתויב
 המיק - םיוולנה םילהונהמ םיבר .הביתכה תויגולונכט תא תורקבמה
 םינתינ - םישקמה חול לע תוטלתשה ,חולה רבעל תכלל תנמ לע
 המ םיאור םהש הז ןבומב םיפתתשמה רובע םיבאשמכ היפצל
 תורשפאה .םידיקפתה לש הקלח הרבעהל סיסב םיקפסמו שחרתמ
 הביצמ שדח לילמת לש תינמז-וב הסנכהו תיאמצע הביתכ תוליעפל
 םהישעמ לע םיעדוימ ורתווייש ךכ םיפתתשמה ינפב תושדח תועיבת
 ןתמ י"ע רובידה תושר תליטנ לש ולא תושירד תלקה .םירחא לש
 המ תמלשהל תויפולח םיכרד תבייחמ תוליבקמ תולועפל תורשפא
 לש תרדוסמ הרבעה ,רמולכ ,רובידה תושר תכרעמ המילשמש
 ,ילטנמרקניא חותיפו וירחא אבל דחא ףתתשממ רובידה תושר
 .רוביחה תולועפ לש יתרדיס-יטנרהוק

 -ושמה דקומה לש ורומיש תלועפ ,תומדקומה 09ח006ז7ה תובישיב
 דחוימב ,רודיסה בלש ךלהמב .הבישיה ךשמהב הרורב התיה ףת
 -ולימ היצקארטניא עצבל םיפתתשמה וטנ ,תונויערה ורקחנ רשאכ
 תוינכת וותיהו םיידימה םידעיה תא וריבסה תוקד רפסמ ךשמ .תיל
 -ואצקה" תא העירבהו הצובקה הבשי ןהירחאו רצק ןמזל הלועפ
 הכירע לש תוטעומ תוקד רחאל .המ-ןמזל תזכורמ הספדהב "הית
 םהיתויוליעפ םע רשקמה טוחה תא םידבאמ םישנאה ויה ,ליבקמב
 תוהמב בוש הנדו תכרעמה םע היצקארטניאה תא זא הקיספמ התיה הצובקה .האלה תושעל המ ועדי אל ןכלו םירחאה לש
 הליבקמ תוליעפ ןיב ולא םירבעמ .תידיתעהו תיחכונה םתיישע
 ויה רשא םיטרפ ,דוחיב .ןתמו אשמ םעפל םעפמ השרד תסנוכמל
 ינויד .ןותנ ןמזב הקספהל הווש ןפואב םינותנ ויה אל םהו תינמז -וב רבעמה תומוקמל םיעיגמ ויה אל תונוש תויוליעפב םיברועמ
 -יבקמ הלועפ ,רתוי רחואמו םירוביח ןונכת ,םוכיס ,שדחמ 0" לש ולאכ םירוזחמ רפסממ םיבכרומ ויה םינושארה טתסוטז"ה
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 ומה גשומ ,תישיאה היצקארטניאה םע דחי
 080000 לש הדעי .םיפתושמ םימצעל הינפ
 ימצעל סחייתהל םיפתתשמל רשפאל אוה
 56וא85 רמכ הליעי תוסחיתה לש םינושה

 תועצמאב ףתושמה דק
 ,ריגהו חולה תמגודבכ ,

 םיגוסה ךרד םיפתושמ ם
 -ןולאדיאש ףא לע .העבצהו

 המגודל) תילולימ והשמל תוסחיתה ושוריפ ₪ .5
 .העבצה י"ע וא ("שיבבל רבעמ

 בת בותינ תא רשפאמ 001ג07ה לש ואדיוה גתמ .6
 ינפ לע יופינב עייסל רוקמב ןנכות אוה ;רחא ךסמל

 רופאה תיבה" ,

 .תובורמ תונוכמ והשלב ךסמ לש ותלו

 ז"משת ןויס 1987 ינוי "בשוח השעמ"

 שמה טבמב היולת הליעי הינפש ךכב הריב
 וביבטל תדחוימה היעב הלועו הצצ ,ה

 שוטמ אוה םייזיפו םייגול םימצע ןיב לובג
 2% לש תולקההש ךכב ,דחא רושימב ,םו

 דבמל תיטרפה םתגוצת תא רופתל םיפתתשמל תורשמאמ ץ
 = לעש ,אוה רבדה תועמשמ ,םלוא .םה םהיטרפמ לפעל .-
 = ,לילמת תסיפ "התוא"ל סחייתהל םילובי םישנאש 7

 ו

 תרזעב .םימיאתמה םהיגצמב ןיטולחל הנוש רתאב אצמיהל לילמת

 תודיעוה תושרדנ ,לגלגלו שדחמ בצעל ,זיזהל ןתינש תונולחב לתל

 לע וחצקב םיוסמ לילמת תוארל הסנמ דחא םדא םהב םיבצמ עונמל

 ךחאש וא ,תיתחתב לילמת תוארל הסנמ רחא דועב ךורא רבעמ

 ןתיפצת תא ריכעמו ,רתויב בחר ירוביצ ןולח םיקמ הצובקה ירבחמ
 .חלמ" תימשר יתלב הרוצב וניניב םתוא םיבצמ) רחא דחא לכ לש

 .("תונולח תומחלמ"-ו "הלילג תומ

 מ 17/51/18 תוצ
 מייסל שיש הדובעה
 הש איהו בשחמ תוס
 צע ןורתי גציימ רבדה

 פע ףתו
 -טובמ ת

 החיז ,יתצובקה םושירה לע דדובה טבמה לש ותוליעו תומיאל ףסונ

 זקומ לש רתוי םיבכרומ םיטנמלא 6000016ז"ב םדקומה ונרקחמ

 תנחת וא ריגו וחול ,המגורל) דיחי הגוצת ןקתה תרזעב .ףתושמ
 הסנכה לש הלטמ עוציבל הצקומ תויהל דחא םדא לוכי ,(הדובע
 רתי י"ע תיארנ המצע הביתכה תוליעפ ךא ,שדח לילמת לש תישעמ
 תישעמה הכירעה ,608ח009 לש יחכונה ןונכתב ,םלוא .םיפתתשמה

 רדושמ יפוסה לילמתה קר רשאכ ,םייטרפ תונולחב תעצובמ

 תוליעפ תדדועמ הדועב ,וז ןונכת תטלחה .םירחאה םיפתתשמל
 .יפותישה ךילהתב תונינעמו תושדח תויעב רפסמ הביצמ ,ליבקמב
 םניאש הדבועהמ לוכסת ועיבה תומדקומה תובישיב םיפתחשמ
 טיבהל ולכי אלש רחאמ דחוימב ;םירחאה םישוע המ תוארל םילוכי
 םיקוקז םיפתתשמהש היה הארנ .הביתכב םיקוסע ויה םירחא רשאכ
 ךילהתל אלא ,םירחאהמ דחא לכ לש הביתכה רצומל קר אל תושיגנל
 רשפאמה ,ואדיוה גתמ לש היוזח-יתלבה תוליעיה .ומצע הביתכה
 טבמה לש ותובישח תא השיגדמ ,?םיגצמה ןיב גתמל דחא לכל
 םישמתשמה לש םהילוכסת .רבוחמה דקומה רומיש ךרוצל ףתושמה
 ןיערגה לש ילאדיאה ולדוג רבדב הלאשה תא שדחמ וחתפ הז ןבומב
 ןיב סחיה תודואו תיתצובקה וא תיטרפה היצקאסנרטה תשחרתמ וב
 .םיירוביצהו םייטרפה םיטבמה

 60!גל-ה םלועל ועדוותה אל רשא םיטנדוטס לש תוגוז רפסמ ,םייוסינב .הינרופילקב ילקרב תטיסרבינואב וצרוה רשא םירקובמ םייוסינ לש ןטק טס י"ע ותמוא ולא תומדקומ תויפצת ללכ-ךרדב
 לש םהיראתמ תא ןנכתל תנמ לע ריגו חולב וא 608ח0ו6ז"ב ושמתשה
 ידכ ויד בכרומ 002₪0ו0ז7-ה לש קשמימהש וארה תואצותה .םירמאמ
 .תעכ םיחתופמה תובישיה חותינ ילכו ואדיוה תוטלקה תמלשה דע ןיתמהל וצלאיי רתוי תובחר תוצובק םע רתוי םיקימעמ םייוסינ .תוליעיב ולצנל אהי ןתינש ךכ לוגרית שורדל

 רקחמ תולאש
 םרובע רשא הלועפה ףותיש יכילהת המ התיה החנמה ונתלאש
 6020000 וחינה הליחת ?ולא םיכילהתב ךומתל תנמ לע ןנכתל ןתינש םידחוימה .0180"ה ילכ ולאו םיאתמ ילכ בשחמה הווהמ
 רדועמו דעיב תפתושמ הגצה טקונ 0 .וננויסינמ ורזגנ םהינש רשא ,םייפותיש ןועיטו הביתכ לש םידגונ םיכילהת ינש ו

 .תובר תויפצת לש האוושהו הגוצתל תורשפא ןתמ י"ע סוזנצנוקה תא ההשמו תורחתמ תועצל - רדועמ 4188006 דועב ,הדיחי טבמ תדוקנב הכימת י"'ע סוזנצנוק

 לש םייוהיז םע
 יכילהתה

 ונא ,םי

 וולנה םילכה ןודיעו םייפותישה םיכילהתו ,א רוקחל םיכירצ
 ייתדובע לש לובגה והמ .וניתורעשה לש ןתויללכ תא רוקד הומה

 תוצובקה ברקב ודיונל םג לוכי ,שרופמל 0% 0 ו ל יוניש י"ע לב םאה ?םירחא םיפתתשמו םירחא םיבצמ תדגונ וא *
 שמתשמל רופתל ןתינ םתוא םילכ טסל וש םיבצמב ש םו סל םיקו]

 ןקיאבו ,םישרופמ םינבמ םייוצר תוביסנ וליאב ? ונא תוביסנ

 א תולאש ?וניִלְב לש הנבמה לדוג תא רעזמל ו תתורחאו
 :ומושיב ןויסנהו ןוכיתה תא ביחרנש לככ ה

 תיוולנ הדובע

 תנמ לע ןוסחאל ונתינ יוליג לש םייביטאיצוסא "םיליבש" ותרזעבש (6) יביטקארטניא םינותנ סיסב הללכ רשא "א!טחוטא" התנוכש תו -תופיה תכרעמ שוב גיצה 1945-ב .ישעמ ןפואב תירשפא התיהש ינפל הברה "תודיתע יאבנמ" י"ע התפצנ תוצ ב תויעב ןורתפב הכימתל ושמשי םיבשחמש תורשפא
 .הרבחה לש תויעבה ןורתפ תוכיא תא ללכשי םדאה קסוע םהב םיבר םיחטשמ בלושש עדימ לש לבוקמ ידפולקיצנא םינותנ סיסבש ןימאה שוב .רתוי רחואמ ןמזב םפלשל וא בוש םהל אורקל
 -ה .הלועפ ףותישב ךומתל תנמ לע םיבשחמב שמתשהל ,(1ו2,וו) או.5/400א/8%א1 תמגוד .תוינויסינ תוכרעמ ולחה 60-ה תונשב
 םיקסועה ינושארמ םג היה טרבלגנא .רבכעה ןוגכ םיינשדח שמתשמ יקשמימ לש םחותיפב עדונו תרושקתל בושח ךוות לש תויקפסכ תונ -וכמה תא האר טרבלגנא .םידרפנ םיפוסמב וידחי םידבועה םישנא רפסמ ןיב "שיטפה תא ריבעהל" תלוכיה - "קוחרמ היפצ"ו םיצבק ףותיש ,ינורטקלא ראוד ,םיפוסמ רושיקב הכמת א1.5/400%8אדי
 תושרופמ תותשרב לילמת יקלח ונגראש תוכרעמ ,טסקטרפיהב
 תופסונ תוכרעמ רפסמב הכישממ וז הדובע .(800018160 תזזואסזאפ)
 .דנלונאו (54) סדראקטונ ,(24) ודנס ,(35) טנטסקט ללוב

 דובק

 ראודה תא וציפה (5) סקנט תמגוד ןמז-תופתושמ תוכרעמש ןמזב

 [(21) גרברדל המגודל] םיפוצ רפסמ ,םיפתושמ םיצבקו ינורטקלאה
 םע היצקארטניא םיעצבמ םה ןהב םיכרדב יתוכיא לדבה לע וחוויד
 הניבה .תדבעמב םירקוח ונב לס-ה תונש תיצחמב .םהיתימע

 חולו העימש ,היפצל גותימ תיזכרמ דרופדנטס לש תיתוכאלמה
 ףתשל תובר הדובע תונחתב םישמתשמל הרשפיא רשא םישקמ
 רחא הדובע וק ךישמה ןמז ותואב .תודרפנ הדובע תונחתמ הלועפ
 ולעפש םישנא וידחי דגאל תנמ לע תרושקת ינקתהב שומישה תא
 ,(19.18) קוחרמ דועיו םשב העודיה ,וז הדובע .םינוש םירתאב
 בקע רקיעב ,תויטיאב החתפתהו םיבשחמב בר שומישמ הענמנ
 םירחא וחתיפ םייתניב .תונומת תריציל תוהובגה תרושקתה תויולע
 לע אלו םיבשחמ לע רקיעב וכמתסה רשא קוחרמ דועיול תוכרעמ
 תא תוללוכ ,םיבשחמ דועיו םשב תועודיה ,ולא תוכרעמ .ואדיו
 "ינגו םיפתושמ םיצבק ,העבצה ינונגנמ ,םיכרוע ,ינורטקלאה ראודה
 םילדומה דחא לע תוססובמה תודיעול הנבמ תוקפסמ ןניא ןה ךא ,הז
 ףורוטו ץליה לש םתריקסב .תוצובקב תויעבה ןורתפ יכילהת לש
 -מגודה ;ולא תוכרעמ תודוא הקימעמ היפרגוילביב אוצמל לבונ (16)
 א15/200א18א1 לש םיקלח המכו (1ל) ₪188 ןה תוירקיעה תוא
 .(1ד)

 יכילהתב ךומתל תנמ לע תובישיב תינויסינ ולצונ םיבשחמש ףא לע

 תוחפ התיה םתעפשה ,(35) 1972 זאמ תוחפל םיידוחי תויעב ןורתפ

 ולא תוכרעמ תיברמ .(20) םירחא בשחמ ימושיב רשאמ תיטמרד
 ,תוטלחה תלבק לש יטמתמהו ילמרופה םילדומה ביבס תונגרואמ
 תטיש .ןורתי-תולע חותינו תיראתימ-ברה תלעותה ילדומל המוד

 תוקינכט ןניה ,לשמל ,(20) תילאנימונה הצובקה תוטישו (22) יפלד
 .בשחמ תכימת אללו םע ולצונ רשא יתצובק תויעב ןורתפ תינבל

 י"ע יגולונכט יוזיחל ןנכותמ ,(35) ףורוט י"ע לקשנש יפלד לדומ
 0 תילנימונה הצובקהש דועב תיפרגואיג תורוזפה תוצובק

 ו - - ;םינפ"לא-םינפ תובישיב סוזנצנוק-תריצי ךיל
 ,טעומ ןמע וננויסנו תויה .(20) "תומימת ךא תוינ
 המוד 80!00-ב שמשמה הבישיה ךילהתש ןייצנ ,םלוא ,יאמצע תומיא

 .הרבחב הכרדה תוינכתב תלבוקמ הרוצב תודמלנה הבישיה תוטישל

 ה ,00[ג0"ל תמיוסמ הדימב תיגולנא תכרעמ ד

 8 תרשפאמ ,(30) א1.1.7.-מ ןיראס לינוס י"ע החתופ
 601ג97המ - נותנ סיסב ןיב תינורכניס הרוצב עדימ ףילחהל םיש
 , ע חוודש ,רחא רקחמ טקייורפ .(29) תימוקמה תשרה טייגלפא ייע םירסמה לש תויבקע תויפצת לע תרמושו יתימא ךרד םירבועה 0 םיבשחמב תשמתשמ איהש ךכב המוד איה ןמזב תו - ךילהת ילדומ רדעיהו (יזוכיר םינותנ סיסב לוהינ ךא ,תויעב זורתפל ,המגודל) בשחמ תרושקת לש תומיוסמ תורשפב תמיבס יי .תידיתע הבישי ןמזתל תנמ לע הנש ינמוי
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 קפסמ אוהש ךכב 00וג9-ל אוה ףא המוד ,(1) רקיימנונו יקסניסנוק
 שמתשמו םינוידה ןחלוש ביבס תובישיה יפתתשמל םיישיא םיבשחמ

 קפסמ םג אוה ;תולודג תוירוביצ תויפצת קפסל תנמ לע ואדיו לוטמב
 אוה ,60!ג0-ל המודב אלש ,םלוא .חותינלו תוחומ תרעסהל םילכ

 /]כ-ומכ .יתומכ חותינלו ןונכתל תוטלחהב הכימת ילדומ ביבס זכורמ

 ,רתויב לבגומ הגוצת חטש ילעב םיבשחמ"ורקיממ יונב אוהו תויה

 םיפתתשמ-בר םיקשמימ וא תונולח תווחל הטעומ תורשפא שי

 .םיירוביצו םייטרפ
 םיבשחוממ הדיעו ירדח דואמ טעמ שיש ופצ (20) גניקו רמרק

 .הרמוח יישק בקע תועוקת ולא תוכרעמ וליפאו ,ללכב םא ,םיחלצומ

 תושיגנה יא תא ונייצ םה ,החלצהל ךרדב םיירקיעה םילושכמכ
 .תלבגומ תיפרג תלוכיו םינימא-יתלב ואדיו ילוטמ ,בושיחה יבאשמל

 בושחימה תיגולונכט תונורחאה םינשבש ,קדצבו ,וריעה םה ,םלוא

 םימיכסמ ונא .תוחפ תורקילו רתוי הברה תונימאל וכפה הלטההו
 עברא דע שולשב בשחמ-תוכמתנ תודיעוב תוליעפה תיברמש םמיע
 .חותיפבו רקחמב דקמתת תואבה םינשה
 -ובעל ורשפיא רשא תויומדקתה רפסמ ויה ,היגולונכט לש םיחנומב
 הרובע תונחת ,ןהיניב ,רתוי הברה ץאומ בצקב ךישמהל וז הד
 תומדקתמ תונכית תוביבס ,תוימוקמ תותשר ,רתוי תוקזח תוישיא
 הנרשפאת ולא תויומדקתה .קשמימ תיגולונכטו גלופמ תונכית ,(31)
 ,ןאבמו ידמל הריחמ הרוצב סופיט-יבא תוכרעמ לש ןחותיפ תא
 .םישדחה םילכה תא תינכומ תוסנל

 תונקסמ

 תוכרעמ ,רמולכ) "תווצ יבשחמ" תנבהבו חותיפב תודקמתה
 טקחיורפ קיפה ,(תויתצובק תובישי רובע הלועפ"רתופתשמ
 ונתושרב .םייעוציב םילכ רפסמו ישומיש תובישי רדח 0!ג9

 ליחתנשכ .ונתנכות םע ואולמב בלושמ אל ךא ילועפת יח"חול
 תועפשה רקחל הדבעמ עיצי אוה ,ףטוש סיסב לע 00!גט-ב שמתשהל
 תעב דיוצמ 00139-ה לש תובישיה רדח .תויפותיש תובישי לע םילכה
 001!ג0-ב שמתשנ ונא .םיליעפ 00199 ינויד תטלקהל יחרכהה דויצב
 ,אוהש יפכ ןגרואמ יפותיש תויעב ןורתפ עודמ ןיבהל תוסנל תנמ לע
 תוברועמה תורשפהו תמייקה היגולונכטל הז ןוגרא לש וירשק
 .השדח היגולונכטב םינשי םילגרה לש םתפלחהב
 -חהל ודיקפתש ,תולודגה תויאקירמאה תורבחה תחא לש להנמשב
 תודוא עמש ,ילוהינה גרדה תמרל המיאתמ םיבשחמ תיגולונכט ריד
 רפסמ הדיקשב דבעש רחאל .ןיינעמ רופיס ונל רפיס אוה ,001גפ7ה
 ראוד ומכ םילכ תרזעב תולועפ ןנערלו םירבד ןכדעל םישדוח
 -ורטקלא הדובע תונויליגו םינותנ יסיסב ,םיכמסמ דוביע ,ינורטקלא
 ךות ,דחא םוי .גישהש החלצהה תמר תודוא ןקפס רתונ אוה ,םיינ
 ,רתויב תובוטה תונווכה תורמלש וידבועמ דחא ול רמא ,הנכ החיש
 -סחהש ךירעמ אוהו יתועמשמ לדבהל םרוג וניא בשחמהש שח אוה
 שמתשהל דציכ דמלש תורמל ,םויב תוקד 30 לע הלוע אל וניגב ןוכ
 אוה :תוקד 30-מ רתוי ודרשמב היה אל הז םדאש התיה הביסה .וב
 עוגמ אל טושפ ידרשמ ןוכומ :חקל !תובישיב ומוי תיברמ תא הליב
 ותחנהל הרזח ונתוא איבמה ,םהידרשממ קחרה םיאצמנה םישנאל
 לש הניערגב תואצמנ ןה .תובושח ןה תובישי :60/גס טקייורפ לש
 תמגוד םילכ ,ולאככ .םינוגראה תיברמב םיקסע םישוע הב ךרדה
 םילבקמו םישגפנ ונא ןהב םיכרדל תידוסי הרוצב םיעגונ 099
 .תיתצובק הרוצב תוטלחה
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 טס ת(616ת01חַק 55-

 תסדנה

 תוכרעמ

 תובשחומממ

 תסדנהו

 הנכות

 ינשה ילארשיה סוניבכה

 ולועבג ןמחנ

 איה תוכרעמ תסדנה ,בשחמה יעדמ שיאל
 תוטיש תקפסמה ,הקימעמ תיעדמ הרות
 ךרד תבשחוממ תכרעמ חותיפל תוילמרופ
 וא ,תושירדה בלשב לחה - התיינב יבלש לכ
 לש יפוסה בלשב הלכו ,םיטרפימה תעיבק
 .תכרעמה לש תומלשהו תונוכנה תקידב
 ,הירואיתה יפל ,השענ בלשל בלשמ רבעמה
 הווהמ בלש לכשכ ,םידיחא םיללכל םאתהב
 .אבה בלשל טרפימ ןיעכ
 ,תאז-תמועל ,יוצמה תוכרעמה חתנמל
 -תל תישעמ ךרד אלא הניא תוכרעמ תסדנה
 תועצמאב ,תבשחוממ תכרעמ תמקהלו ןונכ
 דיא ,םיידי יפונפנ הברה ,םיחוכיו ,תוחיש
 ,םינוקית ,םייוסינ ,תוקיחמו תוביתכ ,תונבה
 .שדחמ תולחתהו םילוטיב

 תנשב התע השועה) ב"הראמ ןיישנזור ילנטס
 -בש ךכ לע רביד ,(א"ת תטיסרבינואב ןותבש
 ,תיתוכאלמ הניב לש ולא ללוכ ,תונכותה בור
 עדימ לע ססבתהל בשחמה תולועפ תורומא
 עדימ םייק דימת אל תואיצמב ,םרב .יטלחה
 "עדוי" ריק וינפל האורה טובור .יטלחה
 וניא ךפיהה .םדקתהל ךישמהל לוכי וניאש
 לוכי אוה ןיא ,ריק האור וניאשכ :ןוכנ דימת
 ,ןכתי ;םדקתהל ול רתומש חטבל תעדל
 איה הפצרהש וא ,ףוקש אוה ריקהש ,לשמל
 -פל טובורה אופא ךרטצי הז הרקמב .העוער
 ךמס-לע אלא ,העידי ךמס-לע אל לוע
 תיתוכאלמה הניבה זכרמב .דבלב "הנומא"
 םג תקסועה הקיגול אופא החתופ דרופנטסב
 -עמה לש דבלב תרעושמ העידי לש םיבצמב
 .תכר

 - הלאשב ןד ,ןמצייו ןוכמ שיא ,ילאונפ רימא
 השיגה ןיב הזה דוגינל הביסה םצעב יהמ
 ינוב םיפידעמ עודמו ,תישעמהו תיטרואיתה
 השיגה תא ,םירקמה בורב ,תוכרעמה
 -רעמ יבגל תוחפל ,הבושתה .תיעדמ"יתלבה
 -מרופה השיגהש איה ,תיסחי תוטושפ תוכ
 ןיא .תכרעמה תמקה תא דאמ תרקיימ תיל
 תונבל ידכב םידבכ הכ םיינויע םילכב ךרוצ
 ךדיאמ .לשמל ,תונובשח לוהינל תכרעמ
 תוכבוסמ תוכרעמ חותיפלש ןכתי ,אסיג
 הנגהה תמזוי םושייל השורדה וז ומכ ,דאמ
 -וול ןיא ,("םיבכוכה תמחלמ") תיגטרטסאה
 םייזורוגירה םיללכהו תוטישה לע רת
 .הירואיתה הביתכמש

 קשממה תסדנה לע רביד ל"אפרמ לארה יבא
 -תמה שמתשמה .תכרעמהו שמתשמה ןיבש
 לככ ךא ,תיתודידי תכרעמב ןיינועמ ליח
 ףדוע לולע ,רתוי ןמוימ השענ אוהש
 קשממה .חרוטל וילע תויהל "תויתודידי"
 שמתשמל רשפאל אופא ךירצ ילאדיאה
 לש "דונדניה תדימ תא הגרדהב ןיטקהל
 ,הריחבל תויצפוא ,תולאש יבגל :תכרעמה
 םירבד בוביג םוקמב - 'וכו האיגש תורעה
 חוסינב קפתסהל ,ןמז רחאל ,שמתשמה לכוי
 עובצ תויהל בייח היהי אל עקרמה ;ינוקל
 היהי אל ;םידוגינ טילבהל ידכ םיזע םיעבצב
 -אשבכ ,םילילד םיכסמ המכל הדרפהב ךרוצ
 ןכו ;דחא ךסמל עדימה לכ תא סוחדל רשפ
 תתופש הזכ שימג קשממ לע ונעמש .האלה
 .ל"אפרב

 יאמ שדוחב הלא םיאשונב קסעש סוניכב

 ךשמב ומייקתה ,ביבא-לתב ןוטליה ןולמב

 -שב .םיליבקמ םיבשומ ינשב תואצרה םיימוי

 רקיעב ונודנ תומדקומה צ"החאו רקובה תוע

 תוכרעמ תסדנה לש םייטרואית םיטביה

 וכרענ ברע תונפל וליאו ,הנכות תסדנהו

 םימושיי וגצוה םהבש ,"םיירחטמ םיבשומ"

 .םיישומיש הנכות ירצומו

 םהילע ונעמשש םיישעמה םימושייה דחא
 םולש-ןב ירוא לש ותאצרהב ןודנ סוניכב
 .םיסוטמ ףויע לע ,תיריואה הישעתהמ
 רובסל רשפאש יפכ ,ףוע ןושלמ וניא "ףויע"
 וא סוטמב רבודמה .ףייע ןושלמ אלא ,תועטב
 רבועה ,םייפנכה תטומ ןוגכ ,ונממ קלחב
 תכרעמ תועצמאב סמועו ץמאמ ינחבמ
 .תונוש תודוקנב תוחוכ הליעפמה תבשחוממ
 לש ןטקומ לדומל וא ,היימדהל הנווכה ןיא
 לע םילעפומה םיישממ תוחוכל אלא ,סוטמה
 העמה .הרטסאהו ריפכה ומכ ,שממ םיסוטמ
 םיגולאנא דוקיפ יצורע וסס דע תלצנמ תכר
 תורמל .בושמ יצורע 500 דעו ,םייתרפסו
 הזמ תוחנ הלש הבוגתה ןמז ןיא ,התובכרומ
 -עתב ומשויש רתוי תונטקה תוכרעמה לש
 .רבעב תיריואה היש

 תופשב ךרוצה לע רביד ב"הראמ לפיז רריציר

 תופשהמ תומר המכב תוהובגה ,תויליע

 -יסה המ .לקספ תפש ןוגכ ,תומייקה תויליעה

 םדאל ןתינה רבסה ותואש ,לאש אוה ,הב

 הכורא הרגשל ךפוה ,דחא רצק טפשמב

 המרהש רבתסמ ?בשחמה תינכתב תעגיימו

 תומייקה תונכיתה תופש לש תיטנאמסה

 -סהל" ךכ-םושמ םיבייח ונאו ,תקפסמ הניא

 -מתשמ םה םדא יבגלש םירבד בשחמל "רוב

 ןתינכתהש הביסה םג יהוז .םהילאמ םוע

 -שומ בושו בוש טרפל תובורק םיתיעל ץלאנ

 ןיתוינכתב םיעיפומו םירזוחה םיכילהתו םוג

 לע רבגתהל ךרד עיצה הצרמה .תונושה

 בשחמ-תועצמאב"ןוכית לש םוחתב וז הייעב

 .(64ש)

 ועמשוהש תואצרהה 28-מ ןטק םגדמ קר והז
 םיצרמ יפמ ,תילגנאבו תירבעב ,סוניכב
 -אבו ץראב חותיפו רקחמ ,ןויע תודסוממ
 תוכרעמ םג וגצוה ,תואצרהל ףסונב .ב"הר
 רזע-ילכ דחוימב ,םינרצי המכ לש הנכות
 .הנכות תסדנהל

 )2= ז"משת ןויס 1987 ינוי "בשוח השעמ"



 וונגורטה בושחימ תוביבס

 ןינעה תצובק ידי-לע הברענש הנדס לע ח"וד
 4681) הלעפה תוכרעמב 461 לש תדחוימה
 תוינגורטה םושיי אשונב (%

 401 לש תדחוימה ןינעה תצובק לש הנדסה
 1985 רבמצדב הכרענש הלעפה תוברעמב

 הצובק הלבי וב םורופ התיה ,ןוטגנישוו ,דנואבטסיאב

 םיאשונב ןודל םירקוח םישימח לש תימואלניב

 וא הרמוח תוכרעמ לש תוצובקמ תבכרומ תינגורטה בושחימ תביבס
 רתוי השק ,ןוויגה ללגב .ןהיניב תורושקהו וזמ וז תונושה הנכות
 -גומוה תוביבסב רשאמ תוינגורטה תוביבסב וזל וז תוכרעמה רושיק
 תורושק וא תוהז הנכותו הרמוח לע תוססובמ תוכרעמה ןהב ,תוינ
 .קודה רשק
 השולש םירבוחמ הילא תשר ,לשמל ,תויהל הלוכי תינגורטה הביבס
 תשר ;תחא 5ץחופ0]ו6 1.150 ח86חוח67ו 511א יבשחמ 6 ,ש 4 יבשחמ

 1891 יבשחמ 207ו דחא 1881-4341 ,דחא 250-2060 םירבוחמ הילא
 ןהמ 6 - א6וסא לש 2 תונוכמ 12 םירבוחמ הילא תשר - וא ;0-ד
 תולוכי תוינגומוה תוביבס ,הלאל דוגינב .אכמ 67ו 1חו6חוגק תוצירמ
 4 קפ6- ידי-לע הזל הז םירושק א[901חו058 יבשחמ לש תשר תויהל
 5ז)א יבשחמ תשר :!נווחא םיצירמה א[ו0ז0-\/ 4% יבשחמ תשר :ד3|א
 הילע תשר וא :[1] ₪66ח הצר הילע תשר ;אפפ"ו )אא םיצירמה
 .[12] 10 הצר

 תרצונ איה .תענמנ יתלב ,תובורק םיתעל ,הניה תוינגורטה
 ילכ חותיפל וא השיכרל תמרוג םיבאשמו םיכרצ תוחתפתהשב
 תביבס לש התוחתפתה םע .הזמ הז םינושו םינווגמ הנכותו הרמוח
 ךרוצה ןיבל תוינגומוה לע רומשל ןוצרה ןיב חתמ רצונ ,בושחימ
 תועצבתמה תומישמ שיש ןויכ .תוכרעמ לש םישדח םיגוס שוכרל
 רתפיהל הז חתמ בייח ,תומייקהמ תונוש תוכרעמ לע רתוי בוט
 -ובמה היצמינא רוקחל רתוי לק ,לשמל .תוינגורטהה תבוטל םיתעל
 תנחת לש הביבסב רשאמ 53114א תנוכמ לע םיצוליא לע תסס
 .רתוי תלבוקמ הדובע
 תינגורטהה הביבסה ןונגס :תובר םיברדב תוינגורטהל תשגל רשפא
 ןייפאמ לע םאה :תואמגוד .דוסי תוחנה לש תיפיצפס הצובקמ עבונ
 המרב םיתוריש םאה ?רתסנ תויהל ,רוזיב ומכ ,תכרעמה לש םיוסמ
 ,(ה6חוטוט םזסס016 0411) תקחורמ הרודצורפל האירק ומכ ,הכומנ
 ומכ ,םיוסמ ןייפאמ לש ויתונורתי םאה ?תוכרעמה לבב קפסל שי

- 
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 .תוינגורטה בושחימ תוביבסל םירושקה םיינכטה

 חותיפה תולע תא םיקידצמ ,םיצבקל השיג תניחבמ הפוקש תשר
 תונוש תוחנה ?ןונגס לכ הפוצ תוינגורטה לש הדימ וזיא ?ףסונה
 -עבלו םיאשונל םיליבומ תוינגורטה לש םינוש תונונגסל תומיאתמה
 .םינוש םיינכט תוי
 :םימוחת רפסמב תוררועתמ תוינגורטהל תועגונה תויעב

 תרבעה םאה ?רשקתהל תוינגורטהה תוכרעמה לע דציב .רושיק
 -ורמ הרודצורפל האירק וא ,רתוי המיאתמה תינבתה איה העדוה
 תגצה ךרד ןהלש תופש וא תוכרעמ ןיב רשקל רשפא רציכ ?תקח
 ?הנוש (המושר תינבת וא םיתב תרדס ומכ) םינותנ

 םאה ?תינגורטה הביבסב שרדנ םיצבק תכרעמ לש גוס הזיא .םוצבק
 תוינגורטה תוכרעמשכ ?םיסופיטב ךומתל םיצבקה תוכרעמ לע
 םימוגרתה ושעיי ןכיה - םיצבקה תכרעמ תרזעב םינותנ תופתשמ
 ?םיצוחנה

 ?רושיאה אשונב תכרעמ לש הימונוטוא תינגורטהה הביבסה תקפסמ דציכ ?וזכ תכרעמב ץוויגהו ןומ ואז יא תורוקמ המ ?רושיאב תינגורטה תכרעמ תכמות רציכ 5

 0 ה תחתפתמ דציב ?םשה םהל ןתינ דציכ ?תכרעמה לכ ידיזלע רכומה םש [ םיטקייבוא הזיאל ?תינגורטה תכרעמב תומש םינתינ דציב 0
 תושיגו תושדח תוכרעמ ה ?תומש תריחבל תוש רח תושי ב תובלתשמשכ הביבס

 וקשמימ

 ?תרחא הנוכמ לע ץר ולש םושייש האור שמתשמה 4 - םיצירמ דציכ ?הלא םיקשמימ תופתשמ ןה ךציכו <" 0 ל םינוש םילשמימ תוינגורטהה תוכרעמה תוקפסמ דציכ ו
 ?תודרפנ תוכרעמ לע םילצופמה םיק סיצר םאהו לצופמ יסיסבה םושייה לש שמ 6 וכלה

 תוינגורטה לש תונונגס
 -צומ םניא ךכל"יאו הנדסה יפתתשמ ידי-לע וגצוה אלש תוינגורטה לש םירחא תונונגס םנשיש קפס ןיא 0 םיפתתשמה תא תושמשמה תושיגו תויסיסב תוחנה וניהיז הנדסה ךלהמב .ויתורטמו ה םהמ דחא לכל .םינושו םיבר יי מ ווק הניא - תוינגורטה לש תויעבל הנוכנ הדיחי השיג ךרד
 .]אכ םיג

 תשר יתוריש תרזעב תפפור היצרגטנוא
 -גורטה לש הזכ ןונגס םושיי תצובק תרקוח ןוטגנישוו תטיסרבינואב .תושדח תוכרעמ תפסוה ריחמ םויכ הובג ,ןאכ .תמיוסמ הרטמל הרוטקטיכרא םהלש םיסופיט-וטורפ רפסמו םייתש וא תחא פעוט 1155 חוגסחוה6 ,1)א1א םע 5ו0א-ו צא יבשחמ תויהל םילוכי וזכ הביבסב ,לשמל .הלא םיסופיטמ המכמ םיטירפ טעממו תוכרעמ יסופיט לש בר רפסממ תבכרומה הביבס הניה הז ןונגסב תוינגורטה בשחמ תוכרעמ תיינבל היצביטומה
 ' תוכורכה תואצוהה תא ןיטקהל הניה הלא תויעבל םתשיג .[4] תוינ
 םייסיסב םינייפאמב שמתשהל הל רשפאלו השדח תכרעמ תפסוהב
 הספדה ,ראוד ,םיצבק) םייסיסב םיתורישבו (רושיאו תומש ,אק0)
 ירשפא הז רבד םלוא ,הלא םיתורישבו םינייפאמב שומישה תופיקש תא תבייחמ הניא וז השיג ,יללכ ןפואב .(קוחרמ תוינכת תצרהו
 םיטושפ םישמתשמ לע תססובמה הביבס תונבל איה השיגה ,הז םוקמב .תאז םישרמ רוקמה דוק תונימזו ילכלכה לוקישהש םירקמב
 .רקי תויהל ךירצ וניא - םימייקה םיתרשהמ תלעות קיפהל לכויש ךכ ,שדח שמתשמ רושיק .םימכחותמ (:6619) םיתרשו

 תונכית תופש לש תונוש תויוברת ןיב ףותיש

 תובותכה תוינכת ףתשל ןוצרה לע ססובמ תוינגורטה לש ינש ןונגס
 שומישה תא ריבגהל ,ינוציק ןפואב וזמ וז תונושה תונכית תופשב
 -וברתמ םיתנכתמ לש תונוש רקחמ תוצובק ירי"לע תוינכתב רזוחה
 תוינכת לע .6107ו 1182 ומכ ,תונכית לש תונוש (סט!וספ) תוי
 תוינכתל ,ףוקש ןפואב ,אורקל תולגוסמ תויהל תומיוסמ תוברתמ
 סופיט לכמ םיטירפ לש בר רפסמל הפצמ הזכ ןונגס .תרחא תוברתמ
 לוכי תכרעמ סופיט לכ תפסוהב עקשומה ץמאמה ,ןכל .תכרעמ
 היצרגטניא לש ףפורה ןונגסב תוכרעמב רשאמ רתוי לודג תויהל
 .םדוק וראותש
 ןונגס םושיי תדמול א11-ב (1.05) בשחמה יעדמל הדבעמב הצובק
 תצרה ןונגנמ :םיביכרמ ינש לע תנעשנ םתשיג .תוינגורטה לש הז
 תצרהל .םיפתושמ םיתוריש םירידגמה םיקשמימ לש הצובקו תוינכת
 ידידלע םוזי לוטיבב ךמותה ₪0 ןונגנמ 1.05 תצובק תלקוש - תוינכת
 ,תוגירחב לופיטב ,תורודצורפב 6311980%-בו םירטמרפב ,ארוקה
 (8081ז80 !/06) םיטשפומ םיסופיטב ,תוימוטאב ,לשכ תקיטנמטב
 .רושיאבו תינכתל םיקשמימלו םיסופיטל הרדגה תפשב ,םירטמרפכ
 ןוסחא ,תומש יתרש לולכל תננכתמ 1.05 תצובק ,ינשה ביכרמל
 "בת גלטקל תורשפאו רושיא תרש ,םיינויכרא םירגאמ ,םיטקייבוא

 ליכמ הז גולטק .םיטשפומ םינותנ יסופיטו (וטפ5) קשימ קשמימ ,תוינ

 -קייבואה תרדגהל ףסונ ,(6060%619) םיקדוב (60מע6זו013) םימגרתמ
 .םיט

 תובר תומויק תוכרעמל (/ז0ת1-2ח0) תותיזח

 תוכרעממ תבכרומה הביבסל סחייתמ תוינגורטה לש רחא ןונגט
 ,לשמל .היהתש תורשפא ןיאו הטילש ןהילע ןיאש תובר תומייק

 ףיסונש ירי-לע .ףתושמ םינותנ רגאמל השיגל 206 יבשחמב שומיש
 ולכוי ,םינותנה רגאמ לש הנבה (תונשל ןתינ םתוא) ?0"ה יבשחמל
 -וקוטורפ ללוחמ" .?6 תביבסב םינותנה רגאמב שמתשהל תוכרעמה
 גצוה הזה ןונגסה .הז ןונגסב רוזעל לכוי שמתשמ יקשמימל "םיל
 .1.010: חותיפל דוגיאהמ דיר בייד ידי-לע הנדסב

 (1058) םיפוקש הלעפה תכרעמ ירשג
 תונחת לש םינוש םיגוס הבש הביבסב ררועתמ הזכ ןונגסב ךרוצ
 הרדש תונוכמ לש תפתושמ הצובק ךרד םיבאשמ תופתשמה הדובע
 דומעש .20-005 תונוכמ ףסוא ,לשמל) תשרב תורושק (ט90%ט0ח9)
 .([12] 1.005 וא 1)א1א תונוכמ אוה םיתוריש םהל קפטמה הרדשה
 השיג ידי-לע תבחרומ םיוסמ סופיטמ הדובע תנחת לש תלוכיה
 םיארנ םיקחורמה םיבאשמה לבא ,םיקחורמ םיבאשמל הפוקש
 גוסב םישמתשמהש ךרוצ ןיאו ,תמיוסמה הדובעה תנחת לש הלאכ
 -מותה הרדשה תונוכמ תונוכת תא וניבי הדובע תונחת לש םיוסמ
 תונורתיה תא לצנל הדובע תנחתב שמתשמה לוכי ןמז ותואב .תוכ
 .ךכל קקדזיש תע לכב הרדשה תנוכמ לש תידוחייה תלוביבש
 -ב (ופזחסטופ6 5ץ916תו5 1.300ז30017) תורזובמ תוכרעמל הדבעמה
 תכרעמ ירשג תרזעב תוינגורטה םושיי לש אשונה תא תדמול 4%
 תואירקה תטילק ידי-לע תוגשומ תורטמה .(1058) םיפוקש הלעפה
 תומיאתמ תואירק תרבעהו תימוקמה תכרעמב הלעפהה תכרעמל
 השיג .האירקה תמלשה רע - תקחורמה תכרעמב תרש ךילהתל
 לש הביבסל ותנכותש תוינכתש השוריפ םיקחורמ םיבאשמל הפוקש
 ,םייוניש ןהב ושרדייש ילבמ ,לצנל תולוכי תמיוסמ הדובע תנחת
 הפוקשה השיגה אוה רתויב בושחה הרקמה .םיקחורמ םיבאשמ
 םיפוקש הלעפה תכרעמ ירשג םלוא ;תקחורמ םיצבק תברעמל
 תוינכת לש הרישי השיג ללוכ ,םיתוריש לש ןווגימב ךומתל םילוכי
 תוינכת ידי-לע םיקחורמ םיכילהת תריצי ,םיקחורמ םיצבקל תוימוקמ
 הרישי השיגו םיקחורמו םיימוקמ םיכילהת ןיב תרושקת ,תוימוקמ
 תונורקע רפסמ םנשי .םיימוקמ םיצבקל םיקחורמ םיכילהת לש
 תוכרעמ גוז לכ םלוא ,םיפוקש הלעפה תכרעמ ירשג תיינבל םייללכ
 םייללכ תויהל םיטונ םניא תונורתפהו םיידוחיי םירגתא גיצמ הלעפה
 תוכרעמ ןהב תוביבסל ,ךכ םא ,רתויב המיאתמ וז השיג .דחוימב
 .םיסופיט לש תיסחי טעומ רפסמ ןניה הלעפה

 (6006768066) תוריהב
 הנכות תבכש לש הריהז הרדגה ידי-לע תודיחא תגשומ הז ןונגסב
 השירדה תא ךכב תקפסמו תונוש תורמוח לע םושיי תרשפאמה
 וזכ תוריהבש ירה ,רקי ןינע אוה תוריהב קופיסש ןויכ .תוינגורטהל
 םיסופיט לש טעומ רפסממ תוכרעמ ןהבש תוביבסב קרו ךא תירשפא
 תוביבס המכב ץמוא הזכ ןונגס .סופיט לכמ םיטירפ לש בר רפסמו
 .תוידומיל
 םיגיצמ [6,2] א!!דדב 410688 טקיורפו [8] 0או0 לש 116 טקיורפ
 לש המרב רקיעב תוריהב תמייק 116 טקיורפב .בר רוריבב תוריהב
 הוחטחג טקיורפב .יזכרמ ,תיגול ,אוהש יזכרמה םיצבקה תוריש
 םיטקיורפה ינש .םימושייה תונכית יקשמימב רקיעב איה תוריהבה
 תוכרעמ לעו ,שא1א ,הדיחא תיסיסב הלעפה תכרעמ לע םיססבתמ
 .ימוקמ רצומ איה ןהמ תחא לכש ,םהלש תונולחה

 תוינגורטהב םייסיסב םיאשונ

 לוקשל שיש םייפיצפס םיאשונב דקמתה םינוידה לש יראה קלח
 יקשמימו תומש ,רושיא ,םיצבק ,רושיק - תוינגורטהב םיקסועשב
 .שמתשמ

 רושיק
 .ןוידל ידמ ךומנ דקומ התיה 150 לדומב (וזגתקסזו) הרבעהה תבכש
 ךרדה לע החישל הררגנ תוינגורטה תוכרעמ רושיק לע החישה
 .םינוש (80065) םיתמצ לע םיצרה םיכילהת ןיב תרושקתל התואנה
 תועדוה תרבעה :תוינכת ןיב תרושקתל םייסיסבה םינונגנמה ינש
 .ונודנ - (₪60016 זסס66טז6 6491) תקחורמ הרודצורפל האירקו

 -התמ העדוה לש תינורכניסא הרבעה לע תטסבתמ תועדוה תרבעה
 םיכישממ ,לבקמהו חלושה ,םיכילהתה ינשש ךכ ,רחאל דחא ךיל
 ,[10,5] ןוסלנו לריב ידי לע הרדגוהש יפכ ,6?8 .ליבקמב דובעל
 תפשב תכרעמ תואירקל טעמכ ההז תשר ינפ לע הקיטנמס תקפסמ
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 תוקל | |---- ו השח "| | תוש
 הרודצורפל האירק
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 האירק | הרזח ו האירק הרזח
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 ו
1 
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 ו
 ו

 האירק הרזח ] האירק הרוח

 ן
1 

 ו

 ו

 תקחורמ הרודצורפל האירק .1 רווצ

 דע רצוע אורקה :ינורכניס ןונגנמ אוה 826 ;תיטרדנטס תונכית

 תכרעמה ,תועדוה תרבעהב .האירקה לוטיב דע וא הבושת תלבק

 םיוסמ הנבמ םינותנל ₪26-בש דועב ,םיתב םרזכ םינותנה תא הריכמ

 ללב-ךרדב הנּוכמ ארוקה וא חלושה ךילהתה .קדבנ םינותנה סופיטו

 ,תרשה הנּוכמ ארקנה וא לבקמה ךילהתה ;חוקלה

 ארק וליאכ ראתמ רויצה .ללכ-ךרדב 826 תדבוע דציכ םיגדמ 1 רויצ

 .תורודצורפל םייתרגש האירק ינונגנמ תרזעב תורישי תרשל חוקלה

 וקה ידי-לע םיגצוימה) תשרה תולובג ינפ לע הז רשק תיימדהל

 תוקלה קשמימ :םיקשימ ינש םישרדנ (רויצה זכרמב דרויה וקווקמה
 הזל ההז ולש קשימל תרשה קשמימ ;תרשה לש הזל ההז ולש קשימל

 טמרופל םיטנמוגראה םוגרתל יארחא חוקלה קשימ .חוקלה לש

 םימגרותמה םיטנמוגראה תרבעהל ןכו תשרה ךרד חולשמל םיאתמ
 תלבקל תאז תמועל יארחא תרשה קשימ .תרוסמתה ןונגנמל
 ןיב .תרשה טמרופל םתבסהלו תרוסמתה ןונגנממ םיטנמוגראה
 םאתהב ,תובר תואירק תויהל תולוכי תרוסמתה ןונגנמל םיקשימה
 תורודצורפ לש רוביח עצבל שיש ומכ .886-ה לש השעמל םושייל
 םיתרשו תוחוקל רושקל שי ךכ ,הינשל תחא אורקל תולובי ןהש ינפל
 .8פ0 עצבל רשפאש ינפל

 שרדנ ,םיבר םימושייל םיאתמ ₪26 לש ינורבניסה יפואהש תורמל
 לקשמ ילק םיכילהת :ליבקמב תוינכת תצרה רשפאמה ןונגנמ
 םה ,הרקב ימרז רפסמ רידגהל הדיחי תינכתל םישרמה (1.ו/5)
 ,דיחי תובותכ בחרמ םיפתשמ לקשמ ילק םיבילהת .לבוקמה ןורתפה
 רתוי הברה םיריהמה הלאכ םיכילהת ןיב רשקה ירבעמ רשפאמה
 ;ועבט 1.ו/ק-ל ₪26 ןיב בולישה .םיכילהת ןיב םייתרוסמ םירבעממ
 וז האירקשכו הלשמ 1.\ש? ךותב תעצבתמ תקחורמ האירק לכ
 ,םיבילהתה ינשב הרקבה ימרז םיליעפ ךכ .רחא 1.ו רצונ ,תרצענ
 .דחאכ ,ארקנהו ארוקה

 לש המיאתמ המר תקפסמ 820-ה תינבתש התיה תחא תואר תדוקנ
 הרדגהה ןתניהב .םיתמצ ינפ לע תינכת ןיב תרושקתב הטשפה
 הלאה תוקיטנמסה םאה" :תויהל הלאשה הכפה ,820 לש תקיודמה
 םימעפ ןנשי ,םלוא .ןכ ,יללכ ןפואבש התיה הבושתה "?תוקיפסמ
 תואמגוד .תרושקת לש רתוי שימג לדומב שומישה בייחתמ ןהב
 םניא לקשמ ילק םיכילהתשבכ תוינורבניסא תולועפ ןה הלאכ םירקמל
 .םינימז
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 תורושקה תויעבל הדדנ תרושקת תינבתב

 תאפמ תושימג םישרודה םידחא םימוחת רהוח הזכיה
 לע םינוש ,>אפ-ו 6? ומכ ,תרוסמת ילוקוטורפ .םהלש תוינגורטהה

 ךילהתו חוקל ךילהת ורבדי לוקוטורפ הזיאב עבקנ רציב .תשר -

 תונוש םינבומ םינותנ וא םיתב תורדס ומב ,םינותנ תגצה יברד ?תרש

0 

הקיטנמס | ?םימשוימ םה רציבו
 הפשמ םינוש םיסופיט תוכרעמו 

 תונושה תופש ןיב 870-ה תקיטנמס לע רומשל ןתינ ךציב 0
0 

 ?הז ןבומב וזמ וז

 רוחבל םיכרד שולש תוחפל ןנשי .םינותנ תגצה ,תישאר ,לוקשנ

 הגצהב שמתשהו רדגה - תחא :תרוסמת ךרוצל םינותנ תגצה

 לבקמה דצה ןמ שורדו םינותנה תא חלש - םיתש .הדיחו תיטרדנטס

 תוקלשכ ,רמולכ) הרישקה ןמזב הגצהב ןוד - שולש .םתוא ןיבהל

 לוקוטורפ יבגל .(רשקתהל הנושארה םעפב םיטילחמ םימיוסמ תרשו

 תישילשהו הנושארה םיכרדה לש תויצאיראו תוירשפא ,תרוסמת

 תפתושמ תרוסמתש ןויכ תרוסמתל תירשפא הניא הינשה ךרדה)

 .(החישה םוזייב ךומתל תנמ לע תשרדנ

 .תוכיראב ןודנ ,םינותנ תגצה םע רשקב ,תודיחאו תוליעי ןיב רשקה

 יא לש תמיוסמ הדימ לבקל םינכומ ויה םישנא רפסמ ,דחא דצמ

 םיכסה 50/א-מ יו'ג ליב .תוטשפל ריחמכ םינותנה תגצהב תולועי

 ,לשמל ,םיתב תפלחה םומינימל ןיטקהל תנמ לע תשרדנה הדובעלש

 השימח אוה םינותנ תוליבח יולימב עקשומה ןמזהש ןויכ טעומ חוור

 תולקב רשפא םיבר םירקמב ,ינש דצמ .הצירה ןמזמ דבלב םיזוחא

 .הלא תואצוה ןיטקהל ידמל הבר

 םיסופיטו הקיטנמס לש םינוש םילדומ ידי"לע תיפכנה תוינגורטהה

 ₪70-ל םורגל הנווכב םיקשימב שומישה ידי-לע ללכ ךרדב תלפוטמ

 1 רויצב הארנש ומכ .הרודצורפל הליגר האירק ומכ האריתש

 םע תורשקתהלו םינותנ תזיראל ללכ ךרדב םייארחאה םיקשימה

 תא ררחשל תנמ לע .ידמל םיבכרומ תויהל םילוכי ,תרוסמתה תבכש
 דחי ,תובורק םיתעל םיקפוסמ ,םיבכרומ םיקשימ תביתכמ שמתשמה

 ללוחמב שומישש תורמל .םיקשימ יללוחמ םג ,826 תוכרעמ םע
 תוקיטנמסה תכיפה ,תופש ןיב יריבחת ינושל ללכ ךרדב םרוג םיקשימ
 ןתכיפהו השק ,בוטה הרקמב ,איה תומייקה תופשה לכל תומאות
 .תירשפא יתלב - דיתעב וחתפתיש תופשל תומאותל

 יללוחמל סיסב תובורק םיתעל ןה (1015) םיקשמימ תוראתמה תופש
 -שהלו םיקשמימ רואיתל תופש רידגהל רשפא םאה .[13,7] םיקשימ
 איצומ וניא םיקשמימ רואיתל הדיחי הפש ץומיא ?דימ ןהב שמת
 בקע וא םימיוסמ םימושייל קשימ לש ינדי דודיק תורשפא ללכמ
 תופש לש תונוש תוקלחמ לש תורשפאה התלעוה .תוימוקמ תושירד
 .תופש לש תודרפנ תוקלחמ רובע םיקשמימ רואיתל

 םיצבק
 רבינואמ קיילב ורדנא
צבקה אשונ תא גיצה ןוטגנישוו תטיס ויסש (2 רויצ) הלבט

 תרזעב םי
 ו ו לע הריקס) תומייק תורזובמ םיצבק תוכרעמ הג

 בחרמלש הארה אוה .([11]-ב העיפומ תורזובמ תו יי

 תוטלחה וטילחה םיצבק תוכרעמ יננכתמשו תש
 ידמיממ םידחא וטודנ .

 תועפשהל סחייתהב ,הלא םיד .תוינגורטהה

 יסופיט דחוימב ,םיצבקה תונוכתב דקמתה .החישהמ 0
 - "סופיט" ותואמ םה םיצבקה לכ ,תמיוסמ המרב ,דחא דצ - =
 אלש ,רדגומ ץבוק לכל ,ונש דצמ .םיקולב וא ו 0%

 תוחינמ ץבוקל תושגינה תוינכתש הז ןבומב ,ולש םותנה יפוא תא
 תויהל םילוכי םינותנה ,תונוכנ ןניא ןהיתוחנה םא .םינותנז

 םירדגומ םיצבק םא .סופיטב האיגש יהוז :הכלהכ אלש םינבומ

 | -  יטרגווא | טחוא תוליענ ,אל | ₪8

 | ילסוביוא | טחוא תוליענ ,אל | ₪ |

 רו ב יצקזנרט ופסוה) אל
. 

 אל אל אל 5שא לכ םלוא ,ק"שק תוליענ אלל ,אל

 לבגומ לש תוהז רפסמ ק"שק

 ץבוקה

 [4] םיצבק תוכרעמ לש האוושה .2 רווצ

 . הרבעה תדיחו ות לופכיש םניאש תומש הפוקש השיג ב
 םוקמב םייולת

 0 ל | עלא | | לטל קיש 1 סמ ש/| 50166 - ןכ נחאס / 1 1 ] יא 6
 ןכ

 ילסרבינוא .
 זוחו0518תוק ט6זפוסמ

000 

 ילסרבינוא (תמאב) ןכ

 שו תויצקזנרט ,אל
 ילסרבינוא

 ק"שק ילמיטפוא 00 ,אל

 :תואבה תויועמשמה הלבטה תודומעל
 .(אל) םהילע בותבל ןתינש וא (ןכ) דבלב האירקל םיצבקה םאה ?דבלב האירק

 ?תורוקמ ינש לש תינמז וב הביתכ ענומ ןונגנמ הזיא ,אל םא

! ! 
6 ₪ 5 

! ₪ \- ₪ 

 רבלב

 לדוגב םיפד םיפד | 33 םייפקשמ ךרד) ןכ
 (םידורו תוליענו הנתשמ

 אל לצא ןסחואמ ק"שק תוליענ ,אל
 תוחוקל

 תוליענ אלל ,אל וה תה אפ

 טו תולענ ל

 ץבוקה

 | קת | 5 | העחומש | כסמל |
 | סת |[ 5 | ₪ | שח

 1ח81/0316 סח ,ןכ

 רישבע) 6

 (הביתכ

 יש
 םיפד יווה

 אל אל

 לש תוהז רפסמ
 ץבוקה

 וא ,תומייק םיצבק תוכרעמב םיצבקל תילסרבינוא השיג קפסמ םיצבקה תוריש םאה ?קיי"שק/ילסרבינוא

 ?שרופמב ותוא רוציל שיש (ק"שק ,םיצבק תרש ץבוק) ץבוק לש שרח גוס קפסמ אוהש

וריתסמ תוחראמה הלעפּהה תוכרעמ םאה .הפוקש השוג
 תוימוקמ םיצבק תוכרעמל השיג ןיב לדבהה תא ת

 ?תורזובמו

 ?ומוקמב ץבוקה םש יולת אל (ללכב םא) המר וזיאב .םוקמב םייולת םנואש תומש

 ?ללכ םייק וניאש וא ילנויצפוא ,יטרדנטס תוריש אוה לופביש םאה .לופכוש
 ?תודיחי וליאב ,ןכ םא ?63601חַא עצובמ םאה .6ג6וק
 ?תרשה ןמ ץבוקה רבעומ ךיא .הרבעה תדוחי

 ךופהי ץבוקהש ינפל וזכ האיגש רתאל ןתינ ירה ,סופיטה תניחבמ
 .םיטיב לש בוביגל
 גוויס לש דומילל תניינעמ המגוד הניה אזא לש םיצבקה תכרעמ

 הניאש םיתב תרדסכ ץבוקה תא שאזא תשיפת .סופיט יפל םיצבל
 ,תפסונ הטשפה לכ קפסל םיתנכתמה לע ;דואמ תינטשפ - תשרופמ

 תולקל תומיוסמ תומישמ תכפוה וזכ השיפת .רתוי ההובג המרב
 תומושר תינבל היצנבנוק ,לשמל .רתוי תושקל תורחא םלוא רת""

 תויללב תוריש תוינכת ,ינש דצמ .היופכ הניא - ןפותישלו שא!א

 .דבלב רחא סופיטמ םה םיצבקהש ןויכ תולקב תובתכנ

 ל ₪ה תוביבסב רתוי יתועמשמ אשונ אוה סופיט יפל םיצבק גוויל
 ,לשמל .הנוש םינותנ טמרופב תושמתשמ תונוש תונוכמ ןהב תונ

 --- איה תרחא הביס .תורחא םיתב תורדסו הנוש םיות דודי?
 ה . רדגומ ץבוקל םא .םיצבק ינבמ לש רתוי ברה כ
 קפסל הניה כהה ,םינותנה םוגרת תא עצבל הלוכי םיצבקה
 הניה תרחא תורשפא .ומצעב םוגרתה תא עצבל ול"

 םיליכמה םיטקייבוא ,רמולכ ,םמצע תא םיראתמה םינותנ יסופיט

 לע קרש אוה ךכב ןורתיה .םהלש סופיטה לע עדימה תא םכותב

 .ותוא ריכהל ,םיוסמ סופיטב םילפטמה םימושייה

 יבגל ₪26-ב תוררועתמה תויעבה ןיבל םיצבק יסופיט ןיב רשקה ןודנ

 תוקפסמה תויושי לעב םיצבק לע לכתסהל רשפא .םינותנ תגצה

 ארוקהש ןויכ .רוחיאב ₪26 ומכ טעמ ,"ןמזב תזזומ" תרושקת

 התוירחאבש ירה ,תורישי םמצע ןיבל םניב םירשקתמ םניא בחוכהו

 התיה 820 תכרעמש עדימה תא ריבעהל םיצבקה תכרעמ לש

 תכרעמש ומכ םינותנה יסופיט תא רידגהלו הרישק ןמזב הריבעמ

 םיצבקה ןכות םוגרת ידי-לע תושעיהל לוכי הז .השוע התוה תפס

 דחי חלושה חסונב םינותנה םושיר ידי"לע וא ,ףתושמ םייניב חסונל

 לע העיפשמ םיצבק לש ףותישה תגרד .חסונה לע שרופמ עדימ םע

 עובקל שי ,תונוכנה תוטלחהל עיגהל תנמ לע .םיצבקה תכרעמ ןונכת

 קר וא לעופב אוה םיצבקה תכרעמ ידי-לע ךמתנה ףותישה םאה

 תדידמ העצוה .רצק חווטל ףותיש השעמל ןיא אוטוווש"ב .היצנטופב
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 ,תועטהל תולוכי הלאב תודידמ .תוטלחהה תלבק ינפל ףותיש תוינבת

 תרכהב העיבצמ הניא לעופב ףותיש לש הכומנ תורידתש ןויכ

 .שרדנ וניא הזכ ףותישש
 ךרדב םיסחייתמ םיצבקל .תורחא תולאש רפסמ הרצקב ונודנו ולעוה

 המצע םיאתהל תינגורטה םיצבק תכרעמ הלוכי דציכ ;םמשב ללכ

 -עממ םישרוד םימושיי רשאכ הרוק המ ?תומש לש תונוש תוטישל

 הלוכי תקחורמה םיצבקה תכרעמ רשאמ רתוי תקחורמ םיצבק תכר

 "ץבוק" לש ןויערה םאה ?(תומושרל השיגו הליענ ,לשמל) קפסל

 השיג העצוהש תורמל) ?םיפוצ ונאש תנווגמה הביבסל ידימ לבגומ

 ןניא תומייק םיצבק תוכרעמש איה הדבוע ירה ,םיטקייבואב תכמות

 .(םיטקייבואב ,לודגה ןבורב ,תוכמות

 (9ט106מ(1690:0ח ) רושיא
 תוינגורטה תובשחוממ תוכרעמב האשרהו רושיא לע תוחישה

 םייפיצפס םימזינכמב רשאמ רתוי ,תויעב לש תוקלחמב ודקמתה

 יא לש תורוקמ (1) :וסוכ םיבחרנ תויעב ימוחת השולש .רושיאל

 לש לעופב דיקפתה יוהיז (2) ;רושיאל סחיב ,ןוויגו (6/זתג51)ןומיא

 -רעמ לש הימונוטואב ךרוצה קופיס (3) ;האשרהו רושיא תוכרעמ

 .תוילבולגה רושיאה תוביבס תרגסמב תוימוקמ תוכ

 ,םירעש ,תותשר םיללוכ תוינגורטה תוכרעמב ןומיא יא תורוקמ

 "דוטס ,תימושיי הנכות ,הציר ןמז תוכרעמ ,הלעפה תוכרעמ ,הרמוח

 ןוויג לש תורוקמ .ךמצע התא וליפאו החפשמ ,םיתימע םירקוח ,םיטנ

 גוס ,תונכית תוביבס ,(הנפצהב תכמותה וזכ דחוימב) הרמוח םיללוכ

 רושיא לע עדימ קופיסל םילוקוטורפ ,תולעה חוורימ ,רתפנה תויעבה
 .הנוש להנימו יזיפ לדוג ,וב שומישלו
 הלאשב חוכיוה ,תויעבה לש ןרוקמ רבדב המכסה התיהש תורמל

 םא .טהול היה - העינמ וא השינע הניה רושיאה ןונגנמ תרטמ םאה

 םינונגמב שמתשהל רשפא יזא ,תיפוסה הרטמה איה השינעה
 יוהיז רשפאמה עדימה ףוסיאל ,הרקבו םושיר ףוריצב ,ידמל םייביספ
 בכרומ ןונגנמב שומיש תשרוד העינמ .םתשיפתו קוחה לע םירבועה
 .תוינלשר וא תוינודז ,תויוצר אל תולועפ עוציב רקביש רתוי יביטקאו
 םיררועתמה םיישקה ויה השינעה תשיג לע תרוקיבה לש הסיסבב
 .דחא "לובג"-ל רבעמ תושרפתמה תולועפ רחא בוקעל םיסנמשב
 "יתשר יתרטשמ חוכ" תריצי לש תויתלהנימהו תוירסומה תוכלשהה
 םלועהש ןעטנ .תויניצר תויעב ןה םג ובשחנ השינע םשייל תנמ לע
 תובשחוממה תוכרעמה לעשו םושירו הרקב ידי-לע דקפתמ יתימאה
 הניוצ הזל רשקהוב .ךפיהל אלו תוישונאה תוכרעמל םיאתהל היהי
 .בקעמה עדימ רושיא לש היעבה
 וחסחג טקיורפ" :אחד-מ רצלס יר'ג ריהצה ,םייניב ךרדל המגודכ
 תיטרפ הדובע תנחת לכ לש הילעבש ינפמ רקיעב רושיא תרש הנוב
 םיטנדוטס ידי-לע השופת תירוביצ הדובע תנחת לכו טנדוטס אוה
 ןגהל ךרד תויהל תבייח ,הז בצמ ןתניהב .םישמתשמ-רפוסכ םימיוסמ
 תואיגשמ ,םיצבק תוכרעמו תוספדמ ,ראוד ומכ ,םיתורישה לע
 חרכהב אל םלוא ,תואיגש םולבל איה הרטמה .תונלשרמ תועבונה
 ".ןודז עונמל
 תורשקתמה תויושי יתש לכ ןיב םכסה תשרוד תענומה השיגה
 וז השיגש ךכ לע עיבצה 'גדירבמק תטיסרבינואמ םהדינ ר'גור .ןהיניב
 הביבסב התוא רפשל ךרד וארה רדרש לאכימו אוה ;תלברוסמ
 .[9] רזובמ םושיי לעב ילבולג רושיא תרש תיינב ידי-לע תינגומוה
 ןיאש רושיא יתורישב שומישה תעינמ תחטבה ומכ ,תויעב המכ
 -ורטה הביבסב רבודמשכ רתוי הברה תויניצר תוכפוה ,םהב חוטבל
 .תינג

 תובורק םיתעל שי תונוש תוביבסלש ןויכמ תוררועתמ תורחא תויעב
 ,ךכמ רתוי .היוצרה וא תשרדנה הנגהה תמר רבדב הנוש היאר
 האשרה לשו רושיא לש םינוש תולובג תויהל םילוכי תכרעמ התואב
 -פוסי תירקחמ תשר-תתל םישגינל ,תיאטיסרבינוא הדבעמב ,לשמל)
 .(תידומיל תשר-תתל םישגינה הלאל רשאמ תורחא תויוכז וק
 תוביבסל רושיא תינכת לכש ךכ לע העיבצה 56)1-מ ןירטסוא הרובד
 הניחבמ תוימונוטוא תודיחי ןיב הלועפ ףותיש שורדת תוינגורטה
 תיעבל רושיאה תיעב ןיב הבר תוליבקמ ןנשי ,הז רשקהב .תיתלהנימ
 .תומשה
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 תכרעמל קודה רשק ללכ ךרדב םירושק האשרהו רושיא +

 תנמ לע הכותב םייונב םהש ךכ לע םיכמתסמו תימוקמה ל

 תרזובמ תינגורטה הביבסב ירשפא םאה .תוערפה רתאסו טונמל

 ?הלעפהה תכרעמ לש הכומנ הב המרב תויולת קפסל

תיעבל תונורתפ לש תוקלחמ הנמ סמ ריש ₪
 תיינב :רושיאה 

 תולועפ ;תוירקמ תוצירפ דדועל אל ירב םימיאתמ לדוג ממ

 תנמ לע םיבוצק ןמז יקרפב תוקידב לפכ תלעפה ;תמוצ לכב םושיר

 תלעפהו ךוניח ;"יתשר יתרטשמ חוכ" תרדגה :תויבקע חיטבהל

 .םימשא ואצמנש הלא תשנעהו םישמתשמ לע םייתרבח םיצחל

 קופיטש התיה חתפמה תדוקנ .תואשרה לע הרצקב חחוש דישר

 עדימ לע .המחלמה תיצחמ אלא וניא רושיאה תיעבל ןורתיפה

 ןונגנמ .תוכרעמה לכ ינפ לע יבקע ןפואב םגרותמ תויהל רושואה

 היעבהמ תוחפ אל השק ,המצע ינפב היעב אוה הז םוגרת עוציבל

 .רושיא לש תירוקמה

 תומש

 שיש םיאשונ העברא ההיז ןוטגנישוו תטיסרבינואמ ןאירוהז ןו'ג

 הלידגל ןורתיפ ןתמ :תינגורטה תכרעמב תומש ןתמב לוקשל

 .תומשה ןתמ ןפואו תופיקש ,םשה הנבמ ,תכרעמה לש תינויצולובא
 םיעדוי ונחנא :הלוכ הנדסה לש הסיסבב דמעש ןויער םיגדה ןוידה

 -ה םה םהמ הזיא םלוא ,םיתוריש לש םיבר תונונגס קפסל דציכ

 תובלושמ תויהל תולוכי תובר "תונוכנ" תושיג םאה ,ןכו ?"םינוכנ"

 ?וזב וז תויטנגלאב
 חתפמ תלאש .םידרפנ םידמימ רפסמ ןיעל םייולג תומשה ןתמ תיעבב

 טלחומ םש .םיטלחומ וא םויסחי תויהל תומשה לע םאה איה תחא

 -שמה ,רתאה ,רמולכ) "רשקה"ל רשק אלל טקייבוא ותואל סחייתמ

 לע םילקמ םיטלחומ תומש .וב םישמתשמ וב (םושייה םג ילואו שמת

 ףתושמ תומש רגאמ השעמל לבקתמ םהב שומישבש ןויכ ףותישה

 המגוד .רשקהב יולת יסחי םש .םיטקייבואל סחייתהל רשפא ותרזעב
 יוניכ תומש איה םייטחי תומשב שומישה תא המיגדמה החיכש
 לש הצובק ומצעל ןיכמ שמתשמ לכ .ינורטקלא ראודב םישמשמה
 ןייצל םוקמב םהב שמתשמ אוה ,םתוא רוכזל ול לקש יוניכ תומש
 יוניכה םש תשרב םייולתו םילברוסמ םהש ,ראוד תובית לש תומש
 גקסווס! קן!טש. :אלמה םשה רשאמ הריכזל רתוי לק ,לשמל ,!66

 םיצבק תומש איה םייסחי תומשב שומישל תרחא המגוד .ט6
 איבמ הלא תומש קפסמה יטרדנטס ןונגנמ .תפתושמ םיצבק תכרעמב
 ימוקמ "שרוש""ל ותוא רבחמו רז תומש בחרממ קלח הלעמ וא
 יזכרמ ןורתי .([8] 4ח0ז6* םיצבקה תכרעמב שמיש הז לדומ)
 תומש רשקה לכב םיטקייבואל רוחבל תורשפאה אוה םייסחי תומשב
 רקי סכנ איה וזכ תושימג .םירחא םירשקהב תולת אלל ,םיחונ
 תויהל תולוכי םינוש םירשקהלש ןויכ תינגורטה הביבסב דחוימב
 .וזמ וז יסיסב ןפואב תונושה תומש ןתמ תינכתמ תושירד

 תומש לש םתויסחי וא םתוטלחומ לש וזל קודה רשק הרושקה הלאש
 וא ינגומוהו ילבולג דיחי תומש בחרמ תכרעמב םייק םאה איה
 ,יוצר הארנ ילבולג תומש בחרמ .םיבר םיימוקמ תומש יבחרמ םנשיש
 ותוא םשייל תנמ לע םישרדנה םייונישה תדימו הלועפה ףותיש םלוא
 תויהל הלוכי הביבסה תוינגורטה .תינגורטה הביבסב דחוימב ,םילודג
 תושרוד וא תופידעמ תוילאודיבידניא תוכרעמ-תתש ינפמ הקלחב
 אל ,ילבולג תומש בחרמ ןיאבש ןחבוא .תומש ןתמל ןהלשמ 5
 המכלש ןויכ ,תומשה יבחרמ לכב םיטקייבואה לכל תומש תתל ןתינ
 .םימייוסמ תומש םגרתל ךרד היהת אל תונוש תוגופס
 (תורחאו) תוינגורטה ,תורזובמ תוביבס ,םלוא .םיטלחומ םיקפסמ םימייקה תומשה יתוריש בור ,בושח ךכ לכ ו 7 .
 ,1.ס0טצ"ב .םייסחי תומשב והשלכ לופיט םג ללכ ךרדב ו

 הנוכמ הזיא לע עדיש ילבמ תינכת ץירהל שמתשמ לוכי ,לשמ
 לבל סחייתהל דחא םש לכוי ותרזעב ןונגנמ שרדנ ,הז הרקמב .ץורת
 . א
 לש רחא גוסל םיאתמ םהמ דחא לכש ,הצרה"ירב םיצבק ₪"

 דיויד .תומשה אשונ לש םיטביהה לע תורצק תוריקס המכ 7 . צ)
 תכרעמב תומשה תכרעמ תא ראת דרופנטס תטיסריבנואמ | ו

 ,תיגול ,אוהש ,דיחי תוריש תוגיצמה תוכרעמה בורל דוגינב .[5] ץ
 םייארחאה םיטקייבואה ןיב רזובמ /-ב תומשה לוהינ ירה ,יזכרמ
 תוכרעמב דחוימב ,ןורתי תויהל לוכי הז .םשה ןתינ ןהל תויושייל
 הדימב םינוש תויהל םילוכי תומשה ריבחתו תולועפהשב תוינגורטה

 .רחאל דחא רתאמ תיתועמשמ

 תומש רבדב ולש ןויערה תא גיצה וידרפ תטיסרבינואמ גטרומ סמות
 רשפא םהב ,םיילמסו םוקימ תניחבמ םיפוקש תומש ,רמולכ ,םידמחנ
 "ךולכל"-המ שמתשמה תא דדובל תנמ לע יריבחת קבדכ שמתשהל
 תומשש ריבסה גטרומ .השעמל תלעפומה תומשה ןתמ תטישב
 יכרצמ תעבונ םהל השירדהו ,םיילבולג אל ,םיימוקמ םה םידמחנ
 תומש לש ,הזכ ןויערש רמא א111-מ קראלק בייד .תימושייה הנכותה
 רשפאש החנהב יללכ רזובמ תומש תורישב דובעל לוכי ,םידמחנ
 םתוא רומשל ןכא רשפאש ,רמולכ) שרדנכ תומשה תא ריבעהל
 ןפואב איה םידמחנ תומשב שומיש לש תורשפאה .(םוקימב תולתמ
 רשאמ רתוי ,תודוקפה תפשב םימייקה םיתורישה לש היצקנופ יללב
 םידמחנ תומש ,זא וליפא .הלעפהה תכרעמ לש םיביטימירפה לש
 תאיצמו לולסמ תסיחד ,רמולכ ,תויסחיה תונורסחמ לובסל םילוכו
 תומשב םישמתשמשכ דואמ םישק תויהל םילוכי יביטנרטלא לולסמ
 .םידמחנ

 לופיטב םיררועתמה םייתלהנימה םיאשונב הנד א/1ד-מ סנילוס ןראק
 םיישונא "םילהנמ" יסופיט יכרריה תומש בחרמב .תומש יתורישב
 ץע לש תונוש תומרב תומשה בחרמ לש םיצע-תתל םייארחא
 לע םישרדנה תוחתפמה ןמ המכ קפסמ תומש תורישש ןויכ .תומשה
 לכ תא םידחא םירקמבו) םש םהל ןתינש םיבאשמל תשגל תנמ
 לע הרקב ימוקמ להנמל תתל ךרוצ היהיש תויהל לוכי ,(תוחתפמה
 תומשה תוריש לוהינ תא ךפוה הז .תואשרה ןכדעל תורשפאו השיגה
 לכל ומיאתיש ךכ םייוניש תכירעש תויהל לוכי - רתוי השק יללכה
 טביהלש ןייצ קראלק .תירשפא יתלב היהת - םיכמותה םיתרשה
 -ונוטואה .דבלב הטעמ בל תמושת התע דע הנתינ תומש לש ימנידה
 ששואתהל םיעצמא תשרוד תוינגורטה תוכרעמ תנייפאמה הימ
 ,המגודל) תומשה בחרמב םינווקמ םייונישמו תכרעמ תונולשכמ
 ןבומב .(שדחמ רדגוהש טקייבוא וא ,הנושש ראוד תביתל לולסמ
 בחרמב רשאמ תומשה לוהינ תכרעמב רתוי הדקמתה החישה םיוטמ

 .תומשה

 שמתשמ יקשמימ
 ךכ לע דנליראמ תטיסרבינואמ רזיוו קראמ עיבצה אשונה תגצהב
 דחא םייסיסב םיאשונמ תיתוכיא הניחבמ םינוש שמתשמ יקשמימש
 -שמהמ םריתסהל רשפא יא ,םתרדגה יפל ;הזכ שי תכרעמ לבל :םיר

 .יזכרמ תורישכ םתונבל ירשפא יתלבו ;שמת
 - חולשימ איה תחאה .שמתשמ יקשמימ קפסל םיכרד שולש ןנשי
 ךוטימ איה הינשה .היתושקב תא קפסל שיש תכרעמל חלשנ םושיי
 ולוכ ץר אוה השעמל םלוא ,רבעוה וליאכ הארנ םושייה - (זו35%וח8)

 -שמה קשמימ - (חופקקותפ) יופימ איה תישילשה .תרחא הנוכמ לע
 םיכירצ תכרעמ לכ ינייפאמ .אל - םושייה בל םלוא ,רבעומ שמת

 .תרחאה תכרעמל םיפוממ תויהל

 המ (1) :שמתשמ קשמימ לש תוינגורטה לש תומר עברא רידגה רזיוו
 (3) ;תקפסמו האור תימושייה הנכותהש המ (2) ;האור שמתשמהש
 .תקפסמ הרמוחהש המ (4)-ו ;תקפסמו האור תונולחה תכרעמש המ

 .תונוש תומרב רתוי תומישי שמתשמ קשמימ קפסל תונוש םיכרד

 המרה ןיב קשמימה תא קפסל יעבט יעצמא אוה חולשמ ,לשמל
 תומרה ןיב קשמימל רתוי םיאתמ יופימ םלוא ,תיעיברל תישילשה

 ,שולשו םייתש

 -גורטה תוביבסב ןולחה תוכרעמ לש ןדיתע יבגל תועד יקוליח ויה
 םימושיי בלשל ידימ השקשו ידימ תולודג ןהש ןעט דחא דצ .תוינ

 טעמב םיצור םימכחותמ םימושייש עבקו ,תונולח תוכרעמ ךותל

 עבקו ךישמה הז דצ ."תימלוג"-ה ותרוצב ךסמב שמתשהל דימת
 יקשמימ לע רובעל הקיספמ לועפל הליחתמש תונולח תכרעמ לכש

 תוטלחה תוטילחמ תוכרעמה בורש ןויכ יצחו הנשל תוחפל שמתשמ
 תומזויל תורשפא תוענומ ךכבו שמתשמל קשמימה יבגל ידימ תובר
 םימכחותמ םימושיי לש תואמגוד ןנשיש בישה ינשה דצה .תושדח
 ןהב (5עאדו /4קקסווס יבשחמ לע 1חו663[ לש 25 רצומה ומכ)
 ךסמב שומיש אלל החלצהל השורדה תוליעיל עיגהל היה רשפא
 .אקווד תימלוגה ותרוצב
 תויהל הכירצ תינגורטה הביבסב לועפל הרומאש תונולח תכרעמ לכ
 ,8864 ,ףערומ לשמל) םינוש שמתשמ יקשמימב ךומתל תלגוסמ
 -תונולחו א לשמל) תוינכתל םינוש םיקשמימב ,(06ז1866 ,דבורמו
 .(תונומתו רוביד ,תיעבט הפש ,לשמל) תושדח טלק תוינבתבו (5א
 לוקוטורפ ץומיא ידי-לע הלא לכב הכימת לש תורשפאה תרקחנ
 .הבחרהל ןתינ יטרדנטס
 ,דרופנטס תטיסרבינואמ ץנאל 'תיק ידיללע הראותש ,תרחא השיג
 םיימוקמ ,םימייקה םיבאשמה לכ תיזחכ הדובעה תנחת תא הביצמ
 -בבש תינגורטהה תכרעמהמ שמתשמה רדדובמ ,וז ךרדב .םיקחורמו
 ידי-לע תלהונמ איהש ןויכמ ,םיבאשמה לכ םע היצקרטניאה .סיס
 ךומתל שמתשמל קשמימה לע .תיעבטו תיבקע - תימוקמ הנכות
 לופיטו תודוקפ תלבק ,ףוסמ לוהינ :תורבדיה לש תומר עבראב
 ףסונ .תימושיי-בר תורבדיהו םושייל תיפיצפס תורבדיה ,תובושתב
 תכרעמה לש הנכותה יביכרמ תא בצעל שמתשמל תושרהל שי ,ךכל
 .תוישיאה ויתופדעה לע ונעיש תנמ לע

 הדות תעבה
 רוציל ורזעו םיבר ץמאמו ןמז ועיקשה ןאירוהז ןו'גו הקסבוזל דא
 טקייורפב םירחאה םירבחה .(סתוחווטת69וו085 רובע הז ח"וד ךורעלו

 ורדנא ללוכ ,ןוטגנישוו תטיסרבינואב תוינגורטה בשחמ תוכרעמ
 .םה םג ומרת טנליווקס קראמו ינולמ ןו'ג ,יול ירנה ,גני'צ סינד ,קיילב
 תועצה ,תורעה וקפיס רזייוו קראמו 'ץיל לופ ,יירג ירט ,קראלק בייד
 שיגהל ונתוא דדוע גנינד רטיפ .ח"ודה רובע טסקט םידחא םירקמבו
 -יעומ תועצה רפסמ עיצה ךכ רחאו (סתותוטתו63וו0ת5-ל ח"ודה תא
 םירבחלו סירומ םי'ג ,יו'ג ליב ,לריב ורדנאל םג הדות .ורופישל תול
 .הנדסה יפתתשמל הדות ,ןבומכו ,תנגראמה הדעווה לש םירחא
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 דבהה המ
 ןיב

 ? ראואפנמ
 דוס 50 00

 סודו 3 6

 ₪62 סיטרכ שוכרל ןתינ

5 3 1 7 ₪ 86 

 | 1 1 51 ו )4112

 ,ךילא העיגמה ראואפנמ לש םילילמת תדבעמ לכ
 .ךיתושירדל קוידב המיאתמ
 ךתושרבש הנכותהו דויצה גוס תא בטיה הריכמ איה
 .ךתלעותל .םהבש ברימה תא םהמ קיפהל תעדויו

 .ראואפנמ לש דוחייה הז

 תויעוצקמהמ , תודחוימ הכרדה תוינכת תועצמאב
 תודבועה תא םירישכמ ונחנא ,ץראב רתויב
 תוירלופופה דרשמה תוכרעמ לכ לע הדובעל
 םיעוציב יוזיח תכרעמ תועצמאבו
 (קח=םסו6ד הו < קםתתסחט הא065)
 ,רתויב ההובג שויא תוכיאל עיגהל םיחילצמ ונחנא
 ךילא העיגהש ראואפנמ תדבוע :השוריפש
 .ךירצ התאש תדבועה קוידב איה
 .ךל םיאתמ .ראואפנמ

 תינוז הדובעל םלועב הלודגה הרבחה יב

 (233436)02 .לט ,5 תלצבחה 'חר :םילשורי
 (298877)03 .לט ,13 ןוסלדיא 'תר :ביבא-לת
 (530051)04 .לט 104 תואמצעה 'חר :הפית
 (05779523 .לט 31 ס"במר 'חר :עבש-ואב

 (08461717 .לט 190 לצרה 'חר :תובוחתר

 דו-וסטשופסוצ 5 ססווקטד שח ו או5

 .בשחוממה דרשמבו לעפמב ךתיא ראואפנמ הסווהה<



+ 

 . ... .  -. יט טנסי

 ,רקי ארוק
 ,א"ליאב רבח ךניא ןיידע םא
 .דוגיאה | ףרטצהל ךתוא םינימזמ ונחנא
 .ישוא רבחכ

 ותבותכל ,"בשוח השעמי
 :ואכז א"לואב ישיא רבח

 תודסומל רחביהלו רוחבל .תישיאה

 .הישעבו תוטלחהב | ללוכ ,א"ליא ימוסרפ תא לבקל

 היצמרופניא דוביעל ילארשי דוגיא

 דובבל

 היצמרופניא דוביעל ילארשיה דוגיאה

 היבכמה רפכ

 919 ד"ת

 52109 ןג תמר

 87/88 םיפסכה תנשל תישיא תורבחל השקב ספוט :ןודנה

 .היצמרופניא דוביעל ילארשי דוגיא - א"ליאב ת/ישיא ה/רבח תויהל ת/שקבמ ינירה

 .םילקש 20 ס"ע האחמה ב"צר

 החפשמ םשו יטרפ םש

 ה... תיטרפ תבותב

 הדובעה םוקמ תבותכ

 "9 דיקפת

 הזיא י/ןייצ ,רחא דוגיאב רבח

 .ראוד ירבד לבקל ת/ןינועמ ךניה הבש תבותכב א י/ןמס

 הצלמה

 :םיצילממ םירבחכ דוגיאה ירבח ינש תצלמהב תכמתנ תויהל הכירצ תורבחל השקב ,א"ליא ןונקתל םאתהב

 ו

 ...תבותכ םש <

 המיתח ךיראת

 היבכמה רפכב ןופלטה רפסמ

0: 03-7715772 

 םילשוריב ןופלטה רפסמ

7:; 0274150325 
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 ,תועבצהב ליעפו ברועמ תויהל

 םורתי המכ בשחל ידכ בטחמב ךרוצ ןיא
 .ךירצומ םודיקל "בשוח הוטעמ"

 :טושפ ךלש בושיחה
 - א"ליא י"ע רואל אצויה - "בשוח השעמ"
 .בושחימ יאשונב יעוצקמ תע בתכ אוה
 םיינכדע םירקחמו םיחותינ ,םירמאמ וב אצמת

 .םלועבו ץראב שחרתמה לע
 .וב םיארוק םיבשחמ םיבשוחש ימ לכ

 ל-2

 תמסרפתמה העדומ לכ יכ וילאמ ןבומ
 ילבקמל רשיה העיגמ ''בשוח השעמ''ב
 קוידב םה הלא ירהו .ףנעב תוטלחהה
 .ןוכנ ךלש בושיחה .ךלש הרטמה
 "בשוח השעמ"'ב ךתעדומ םוסרפ תואצות
 .וחיכוי
 ךלש םוסרפה תויורשפא לע עדימ תלבקל

 ןהכ רימא םוסרפ :לא הנפ ''בשוח השעמי'ב

 ביבא-לת 03-253192 'לט

 להכ
 מ

 "בשוח השעמיי

 .םוסרפ בשוח התא םא ןוכנה השעמה
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 .תחא הנועבו תעב ,(זהפחס0| 5, 664, =68) ךסמ ותוא לע תאז לכו
 .ןוכנ תילגנא/תיברע--תירבע לופק< .דוקנ סע תירבעב הביתכ רשפאמ <

 .ןימיל לאמשמ-תופשה רתי ,לאמשל ןימימ הביתכ-תיברע ,תירבע <
 .רוייל ,םיניפ 24 ,םיניפ 9 תוכיס : תוספדמב האלמ הכימת *

 (50 אפה יייע םיינוצית םיטנופ תסנכה) סיטנופ תכירעו הריציל תורשפא <
 .תוא הבוג ,תופיפצ ,בחור :הספדהב טנופה תרוצ לע האלמ הטילש <

 ,הספדהב עיפויש יפכ קוידב ךמסמה תא תוארל ןתינ <
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